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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

Αληηθείκελν ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε ρξήζε ηερλνινγηψλ 

ζάξσζεο λέθνπο ζεκείσλ κε ιέηδεξ, σο κέζν ςεθηαθήο θαηαγξαθήο θαη ηεθκεξίσζεο ησλ 

κλεκείσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ αληηκεησπίδνληαη ηα δεηήκαηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη παξάιιεια εμαζθαιίδεηαη ε άκεζε κεηαθνξά φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κέζσ ειεθηξνληθψλ πεγψλ.  

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έγηλε απνηχπσζε δηαηεξεηένπ 

θηηξίνπ, εληφο ηνπ παιαηνχ θέληξνπ Λεκεζνχ, κε ηε ρξήζε ηνπ γεσδαηηηθνχ ζηαζκνχ 

LeicaTC 1200  θαη κε ηνλ επίγεην ζαξσηή Leica ScanStation C10. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

επηιέρζεθε ν θχξηνο φγθνο ηνπ θηηξίνπ ψζηε λα γίλεη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη εμαγσγήο 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνχλ, ηφζν ηελ αμηνπηζηία ηεο κεζφδνπ απνηχπσζεο ζπγθξηηηθά κε 

ηελ εκπεηξηθή κέζνδν, φζν θαη ηελ εθηίκεζε ηεο παζνινγίαο ηνπ θηηξίνπ. 

ε αληίζεζε κε ηνπο θιαζζηθνχο ηξφπνπο απνηχπσζεο, ε λέα ηερλνινγία ηεο 

ηξηζδηάζηαηεο ζάξσζεο ιέηδεξ, πξνζθέξεη ζπλνιηθή απνηχπσζε ηνπ θηηξίνπ, παξέρνληαο 

ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο νπνηαζδήπνηε ηνκήο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ 

θαη ηελ παξαγσγή ζρεδίσλ απνθαηάζηαζεο ηνπ. Δπηπιένλ πξνζθέξεη κεγάιε επθνιία θαη 

ηαρχηεηα ζηηο εξγαζίεο ηνπ πεδίνπ, δεδνκέλνπ φηη ν θχξηνο φγθνο εξγαζηψλ αθνξά ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

 

 

«Με μερλάο πνηέ ην παξειζφλ. Μπνξεί λα ην μαλαρξεηαζηείο ζην κέιινλ.» 

Bradbury Malcolm  
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ΔΙΑΓΧΓΗ  

Ζ ζεκεξηλή θνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα λέν ηερλνινγηθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν κεηαβάιιεηαη θαη δηακνξθψλεηαη ζπλερψο. Λφγσ  ηεο ξαγδαίαο 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο δηαθαίλεηαη ε δεκηνπξγία ελφο πνιηηηζκνχ αλεμάξηεηνπ απφ ηνπο 

δεζκνχο κε φηη ππήξμε πξηλ απφ απηφλ. Όκσο ζηελ ηζηνξία δελ ππάξρεη παξζελνγέλεζε 

θαλελφο πνιηηηζκνχ, παξά εμέιημε ησλ ήδε ππαξρφλησλ. Ζ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ 

παξειζφληνο είλαη ε γέθπξα πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ πνξεία ηεο αλζξσπφηεηαο θαη γη‟απηφ ην 

ιφγσ νθείινπκε λα ηελ δηαθπιάηνπκαη. . Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν  Kuban «Σα 

απσιηεκηονικά μνημεία είναι ηα πιο ζημανηικά ζηοισεία ηηρ ιζηοπίαρ. Κάθε κομμάηι 

πληποθοπίαρ πος αθοπά ηην ιζηοπία και ηην καηαζκεςή είναι ένα πολύηιμο ηεκμήπιο για ηο 

μέλλον, εξαιηίαρ ηηρ ηασύηηηαρ ανάπηςξηρ και απνηηικών αλλαγών πος πποκαλούν ηην απώλεια 

αςηών ηων ζηοισείων» 

Δπηηαθηηθή αλάγθε ηεο θνηλσλίαο είλαη ε δηαθχιαμεο θαη αλάδεημεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ 

πινχηνπ, πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ δηεζλψλ θαλνληζκψλ θαη ζπκβάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην άξζξν 16 ηεο δηαθήξπμεο ηεο Βελεηίαο, βάζε ηνπ νπνίνπ νη 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο, απνθαηάζηαζεο θαη αλαζθαθήο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε 

εμαθξηβσκέλε ηεθκεξίσζε, δειαδή ζε αλαιπηηθέο θαη θξηηηθέο εθζέζεηο, κε ζπλεκκέλα 

ζρέδηα θαη θσηνγξαθίεο. 

ηελ πξνζπάζεηα ηεθκεξίσζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ κλεκείσλ ζπκκεηέρνπλ 

επηζηήκνλεο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ θαζψο «ε ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ 

κλεκείσλ απνηειεί έλαλ επηζηεκνληθφ θιάδν ν νπνίνο πξέπεη λα απνηείλεηαη ζηε ζπλεξγαζία 

φισλ ησλ επηζηεκψλ θαη φισλ ησλ ηερλψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε κειέηε θαη ηε 

δηάζσζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο» (Υάξηα ηεο Βελεηίαο - Άξζξν 2, 1964). 

Ζ ςεθηαθή ηεθκεξίσζε ησλ κλεκείσλ πξνζθέξεηαη γηα λα αληηκεησπηζηεί ην δήηεκα 

ηεο δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ελψ παξάιιεια εμαζθαιίδεη ηελ εχθνιε 

πξφζβαζε ζε απηή. Ζ ςεθηαθή ηεθκεξίσζε κλεκείσλ γίλεηαη κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

θαη κπνξεί λα παξέρεη άκεζε κεηαθνξά φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο ζην δηαδίθηπν, ηα 

νπνία ελ ζπλερεία κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ πξνο επεμεξγαζία ηφζν ζηνπο εμεηδηθεπκέλνπο 

επηζηήκνλεο φζν θαη ζην επξχηεξν θνηλφ.  



 xviii 

Αθφκε έλα απαξαίηεην ζηνηρείν ζηελ δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο είλαη 

ε ζέζπηζε θαηάιιεινπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ηεθκεξίσζε θαη απνθαηάζηαζε 

κλεκείσλ. ηελ Κχπξν απφ ην 1979 μεθίλεζαλ πξνζπάζεηεο δηαθχιαμεο θαη αλάδεημεο ηεο 

πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο κε ηελ ίδξπζε ηνπ Παγθχπξηνπ Οξγαληζκνχ Αξρηηεθηνληθήο 

Κιεξνλνκηάο (ΠΟΑΚ). Σν 1990 εθδφζεθε Γηάηαγκα Γηαηήξεζεο, απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Δζσηεξηθψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ Νφκνπ πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο ηνπ 

1990, θαηά ην νπνίν κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο δηαηεξεηέα νηθνδνκή, νπνηαδήπνηε θηίζκα 

κε εηδηθφ, θνηλσληθφ, αξρηηεθηνληθφ, ηζηνξηθφ ή άιιν ελδηαθέξνλ ή ραξαθηήξα (Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία, Υάξηεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε, 2004). ε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο, φπσο 

ζηελ Αγγιία, ζεσξείηε δεδνκέλε ε χπαξμε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (English heritage) πνπ 

δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ, αθήλνληαο ην πεξηζψξην ζπκπιήξσζεο ησλ 

θαλνληζκψλ αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ κλεκείνπ, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ εξγνδφηε.  

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κειεηάηαη ν ηξφπνο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζία 

πιεξνθνξηψλ κε ρξήζε ζαξσηή λέθνπο ζεκείσλ γηα ηελ ηεθκεξίσζε θαη αλάιπζε 

παζνινγίαο ελφο κλεκείνπ, κε εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε ελφο δηαηεξεηένπ θηηξίνπ ζην 

παιαηφ θέληξν Λεκεζνχ. 

Ζ δνκή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε εμήο:  

ην 1
ν
 θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο Κππξηαθήο 

αξρηηεθηνληθήο παξάδνζεο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα δηαηήξεζεο 

ζηελ πφιε ηεο Λεκεζνχ. Δπίζεο, αλαπηχζζνληαη νη κεζνδνινγίεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ 

γεσκεηξηθή ηεθκεξίσζε ησλ κλεκείσλ, θαζψο θαη ε επηινγή ηεο βέιηηζηεο κεζφδνπ 

ηεθκεξίσζεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή.  

ην 2
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο θζνξάο ησλ δνκηθψλ πιηθψλ, ν 

ηξφπνο πνπ εθδειψλνληαη, θαζψο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζηηο θαηαζθεπέο. Γηα ηελ 

απνηίκεζε ησλ βιαβψλ ησλ θηηξίσλ παξαηίζεληαη νη δηάθνξεο εξεπλεηηθέο κέζνδνη πνπ 

εθαξκφδνληαη θαη νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θχξηεο θαηεγνξίεο. Αθφκε, κέζσ ηνπ 

πξσηνβάζκηνπ πξνζεηζκηθνχ ειέγρνπ γίλεηαη νπηηθή εθηίκεζε θξίζηκσλ παξακέηξσλ, κε 

ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δνκηθήο ηξσηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ. 

ην 3
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ επίγεησλ 

ζαξσηψλ ιέηδεξ. πγθεθξηκέλα, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο θαηεγνξίεο ησλ επίγεησλ ζαξσηψλ, 



 xix 

ζηηο κεζφδνπο κέηξεζεο απφζηαζεο κε ιέηδεξ, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη αλαιχεηαη ην 

θαηλφκελν ζνξχβνπ πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ. 

ην 4
ν
 θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ε κεζνδνινγία γηα ηελ απνηχπσζε θαη ηελ εθηίκεζε 

ηεο παζνινγίαο ελφο θηηξίνπ. ην ζηάδην ηεο απνηχπσζεο πεξηγξάθνληαη νη ηξφπνη ζπιινγήο 

θαη ζπζρέηηζεο δεδνκέλσλ πεδίνπ, ελψ ζην ζηάδην ηεο παζνινγίαο αλαιχεηαη ν ηξφπνο 

ζπγθέληξσζεο θαη αλάιπζεο ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο, ε έξεπλα ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ, 

νη κέζνδνη δηάγλσζεο ησλ βιαβψλ ηνπ θηηξίνπ θαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπο.  

ην 5
ν
 θεθάιαην γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ ππφ κειέηε θηίζκαηνο, ε νπνία γίλεηαη 

θαιχηεξα θαηαλνεηή απφ ηα ζρέδηα πνπ παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα. Δπίζεο, αλαθέξνληαη 

ηα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο κεηξήζεηο, θαζψο θαη ε επίιπζε ηνπ 

πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ ησλ ηνπνγξαθηθψλ κεηξήζεσλ. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ν 

επίγεηνο ζαξσηήο ιέηδεξ C10 θαη παξνπζηάδνληαη απνζπάζκαηα απφ ηα λέθε ζεκείσλ πνπ 

πξνέθπςαλ . 

ην 6
ν
 θεθάιαην αλαιχεηαη ε επεμεξγαζία ησλ λεθψλ ζεκείσλ ζην γξαθείν θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ απηή, ελψ παξνπζηάδνληαη κεηξεηηθά θαη πνηνηηθά 

ηξηζδηάζηαηα κνληέια ηνπ θηηξίνπ θαη παξάγσγα ζρέδηα ηνπ κνληέινπ . Δπίζεο, απφ ην 

ηξηζδηάζηαην κνληέιν, εμάγνληαη δεδνκέλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ θηηξίνπ. Έηζη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ νπηηθφ έιεγρν δίλεηαη κηα 

εηθφλα ηεο παζνινγίαο ηνπ θηηξίνπ κε αλαθνξά ζηηο θζνξέο ηεο ηνηρνπνηίαο, ησλ πιηθψλ 

θαηαζθεπήο, θαζψο θαη ηα αίηηα ηεο θζνξάο ηνπο ζχκθσλα κε ην θεθάιαην 4. Σέινο, γίλεηαη 

έλαο αξρηθφο έιεγρνο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δνκηθή ηξσηφηεηα ηνπ θηηξίνπ κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ πξσηνβάζκηνπ πξνζεηζκηθνχ ειέγρνπ. 

Σν 7
ν
 θεθάιαην θιείλεη ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αμηνινγψληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγάλνπ θαη ηελ κέζνδν εθαξκνγήο ηνπ γηα ηελ απνηίκεζε ηεο 

θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο δηαηεξεηένπ θηίζκαηνο. Γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

επίγεηαο ζάξσζεο ιέηδεξ κε ηελ ηνπνκεηξηθή κέζνδν θαη πξνηείλνληαη ηερληθέο βειηίσζεο 

ρξήζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεζφδνπ επίγεηαο ζάξσζεο ιέηδεξ. 
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1  ΓΔΧΜΔΣΡΙΚΗ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΜΝΗΜΔΙΧΝ 

1.1 Κππξηαθή αξρηηεθηνληθή παξάδνζε θαη δηαηεξεηέα θηίξηα Λεκεζνύ 

Ζ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή είλαη κηα ηέρλε. Ο άλζξσπνο κε απηή ηελ ηέρλε έκαζε 

λα θαηαζθεπάδεη νηθνδνκήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ, λα είλαη ιεηηνπξγηθά θαη 

θαιαίζζεηα. Οη πξφγνλνη καο έθηηδαλ αξηζηνπξγήκαηα ελ αγλνία ηνπο, ηα νπνία 

αληαπνθξίλνληαλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο αιιά άληεμαλ θαη ζην πέξαζκα ηφζνλ 

δεθαεηηψλ – εθαηνληαεηηψλ – ρηιηεηηψλ. Έηζη επηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε θαηαγξαθήο, 

ηεθκεξίσζεο θαη εξκελείαο ηνπ κλεκεηαθνχ πινχηνπ πνπ πξέπεη λα απνηεινχλ ην 

αληηθείκελν ζπζηεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ δηεπηζηεκνληθψλ εξεπλψλ. Μέζν ηεο 

δεκνζηνπνίεζεο ησλ εξεπλψλ ζα δίλεηαη κηα άιιε εηθφλα γηα ηελ πεξηνρή θαη ζα εκπεδψλεηαη 

ε ζεκαζία δηαηήξεζεο ησλ θηηζκάησλ, πνπ γθξεκίδνληαη θαη ράλνληαη. Απαξαίηεηε είλαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θαηνίθσλ θαη αξρψλ κέζσ δηαιέμεσλ θαη εκεξίδσλ γηα ηελ 

αμία ηεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο. Πηζηεχνληαο ζηελ αμία ηνπο, είλαη ζαλ λα 

πηζηεχνπκε ζηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ καο θαη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε θαη πξφνδν ηεο θνηλσλίαο 

γεληθά  (Βηθηπαίδεηα,Κππξηαθφο Πνιηηηζκφο, 2009) 

ηελ πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε ην ζέκα ηεο αλαβίσζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο 

θαη ηνπ πθηζηάκελνπ παξαδνζηαθνχ απνζέκαηνο ησλ πφιεσλ απνηειεί πιένλ ζπκθσλεκέλε 

θαη εθαξκνζκέλε πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ζα πξέπεη λα δηαπλέεη ηνλ αζηηθφ 

ζρεδηαζκφ. Σν αληηθείκελν ηεο δηαηήξεζεο ζρεηίδεηαη επίζεο έκκεζα θαη κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ πφιεσλ ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηηο αεηθνξίαο. Με βάζε ην πην πάλσ ζθεπηηθφ, ε δηαηήξεζε είλαη αιιειέλδεηε κε ηηο 

ρξήζεηο γεο, ηελ θπθινθνξία θαη ηηο Πνιενδνκηθέο δψλεο. Γη‟απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα θαηαγξαθήο, δηαηήξεζεο θαη δηαθχιαμεο ησλ 

κλεκείσλ. ην ζθνπφ απηφ θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο, παξάδεηγκα ησλ 

νπνίσλ απνηειεί θαη ν επίγεηνο ζαξσηήο ιέηδεξ, ν νπνίνο ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ 

ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη γεσκεηξηθή αθξίβεηα απνηχπσζεο ησλ θηηξίσλ. 

Ζ Κχπξνο απνηέιεζε «ζηαπξνδξφκη» πνιηηηζκψλ κε απνηέιεζκα νη πφιεηο, θαηά ηηο 

πεξηφδνπο ησλ μέλσλ θαηνρψλ, ιεηηνχξγεζαλ κε ζαθήο ξφινπο, σο δηνηθεηηθά θέληξα, 

εκπνξηθά θέληξα ή δηαπνηηζηηθά ιηκάληα. Δίλαη ινηπφλ αλακελφκελν ε αζηηθή αξρηηεθηνληθή 

λα είλαη πεξηζζφηεξν επεξεαζκέλε απφ ην μέλν ζηνηρείν παξά απφ ηελ ιατθή αξρηηεθηνληθή 
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ηεο ππαίζξνπ φπνπ νη ληφπηνη, καθξηά απφ ηα πεξάζκαηα ησλ μέλσλ, θαηαζθεχαδαλ κφλνη 

ηνπο νηθηζκνχο, κε εκκνλή ζηελ πξνζηαζία θαη δηαηψληζε ηεο ηνπηθήο ηνπο παξάδνζεο. 

Ο ζπληεξεηηζκφο θαη ε αλαζθάιεηα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο 

επλφεζαλ ηελ εζσζηξέθεηα ζηελ αξρηηεθηνληθή έθθξαζε θαη ην θαηλφκελν απηφ 

παξαηεξείηαη θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ λεζηνχ. 

ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αη. ε Λεκεζφο ήηαλ πνιίρλε κε 150 πιηλζφθηηζηα ζπίηηα, 100 

ειιεληθά θαη 50 ηνχξθηθα. Σν ιηκάλη ηεο ήηαλ ην δεχηεξν κεγαιχηεξν ηεο Κχπξνπ, κεηά απφ 

απηφ ηεο Λάξλαθαο, θαη ην επίθεληξν ηνπ θξαζηνχ πνπ παξήγαγε ε ελδνρψξα. Ζ νπζηαζηηθή 

αλάπηπμε ηεο πφιεο άξρηζε κε ηελ πεξίνδν ηεο Αγγινθξαηίαο απφ ην 1878, φπνπ νη εμαγσγέο 

ζηε Λεκεζφ ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ηηο εηζαγσγέο θαη ε πφιε απνθηά έληνλν εκπνξηθφ 

ραξαθηήξα. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε βνεζά θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ελαέξηνπ ζηδεξφδξνκνπ, 

ν νπνίνο κεηέθεξε ακίαλην απφ ην εξγνζηάζην ζηνλ Πάλσ Ακίαλην ζηελ παξαιηαθή απνζήθε 

ζπγθέληξσζεο ζάθσλ ακηάληνπ. Σν νξπθηφ θνξησλφηαλ ζε κεγάιεο βάξθεο (κανχλεο), πνπ 

αθνπκπνχζαλ ζηελ απνβάζξα κπξνζηά απφ ηελ απνζήθε. ηε ζπλέρεηα νη βάξθεο 

κεηαθέξνληαλ κε ξπκνπιθφ πξνο ην πινίν ζην νπνίν μεθφξησλαλ γηα εμαγσγή. Ζ επηρείξεζε 

ηνπ ακηάληνπ ήηαλ ζπλεηαηξηζκφο απφ Γαλνχο, νπεδνχο, Άγγινπο θαη Ηξιαλδνχο θαη 

δνχιεπαλ ζ‟ απηή πάλσ απφ 40.000 άηνκα, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο Κχπξηνη (Κφκπνο, 2010). 

 Ζ Κππξηαθή αζηηθή αξρηηεθηνληθή αθνινπζεί ηνπο ίδηνπο βαζηθνχο ηχπνπο πνπ 

ζπλαληάκε ζηνπο αγξνηηθνχο νηθηζκνχο. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Κππξηαθήο θαηνηθίαο 

είλαη ε νηθνλνκία ζηνπο ρψξνπο θαη ν ζεβαζκφο ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, νξγαλσκέλε ζε 

ηζνξξνπεκέλα δνκηθά ζχλνια, φπνπ ζπλππάξρνπλ ε ελφηεηα θαη ε πνηθηιία ησλ επί κέξνπο 

κνλάδσλ (Πεηξίδνπ, 1993, ζει.111). 

Ζ ηππνινγία πνπ ζπλαληάηε έληνλα ζε πνιιέο νηθίεο ηνπ παιαηνχ θέληξνπ Λεκεζνχ 

είλαη απηή κε ην πφξηηνλ. πγθεθξηκέλα φηαλ ηα ζπίηηα ήηαλ θηηζκέλα θνιιεηά ην έλα κε ην 

άιιν θαη γεληθά ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ε πξφζβαζε ζην ρψξν ηεο απιήο απφ ην 

δξφκν δελ κπνξνχζε λα γίλεη κε θάπνην άιιν ηξφπν παξά κφλν δηα κέζνπ ηνπ θχξηνπ φγθνπ 

ηεο θαηνηθίαο. Έηζη δεκηνπξγείηαη ε έλλνηα ηνπ πνξηίνπ, δειαδή ελφο θαξδχ δηαδξφκνπ, 

ρσξηζκέλνπ κε ηνίρνπο απφ ηνπο θχξηνπο ρψξνπο κέζα απφ ηνλ νπνίν δηαζρίδεη θαλείο φιν ην 

πιάηνο ηεο νηθίαο θαη νδεγείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο απιήο. Απφ ηηο δχν κεξηέο ηνπ ν 

δηάδξνκνο ηνπ πφξηηνπ έρεη δχν δσκάηηα. Σν έλα ζπλήζσο ρξεζηκεχεη γηα ρψξνο θαηνηθίαο 

θαη ν άιινο ρψξνο γηα ηηο απνζήθεο θαη ηα δψα. ηα πην πνιιά παξαδείγκαηα ζπλεζίδεηαη ηα 

δχν απηά δσκάηηα λα έρνπλ ην ίδην κέγεζνο, πξάγκα πνπ δελ ζπκβαίλεη ζηελ ππφ κειέηε 
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θαηνηθία. Έηζη ε εμσηεξηθή ζχξα βξίζθεηαη ζηε κέζε ηεο πιεπξάο ηνπ ζπηηηνχ πξνο ηνλ 

δξφκν, θαη ε πξφζβαζε γίλεηαη κέζα απφ ην πφξηηνλ. Δπίζεο, ην πφξηηνλ αθφκε θαη ζηα 

κηθξά ζπίηηα ηεο Κχπξνπ, ζηα νπνία πνιιέο θνξέο είλαη αξθεηά ζηελφ, δελ παίξλεη πνηέ 

ηειείσο ην ραξαθηήξα ηνπ δηαδξφκνπ. Ζ αλάγθε δηακφξθσζεο ελφο ειηαθνχ ζε θάζε 

θππξηαθή νηθία νδεγεί ζηελ δφκεζε ελφο επξχρσξνπ πεξάζκαηνο θαη ην πφξηηνλ δελ ζα γίλεη 

ζούδα ζχκθσλα κε ηε ζπλαθή νξνινγία γηα ηα άιια ζηελά πεξάζκαηα ζπηηηψλ ζηνλ ειιεληθφ 

ρψξν  (ηλνχ, 1976). 

Ζ ζηαδηαθή επεκεξία ηεο Λεκεζνχ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα θηίξηα θαη θπξίσο ζηηο 

θαηνηθίεο ησλ κεγαιναζηψλ, νη νπνίεο θηίδνληαη σξαηφηεξεο κεγαιχηεξεο θαη πην άλεηεο. 

Πιένλ ηα πιηλζφθηηζηα θηίξηα αληηθαζίζηαληαη απφ ιαμεπκέλε πέηξα θαη νη πεξηζζφηεξεο 

ρσκάηηλεο επίπεδεο ζηέγεο πνπ απέκεηλαλ αληηθαζίζηαληαη απφ θεθιηκέλεο, κε ρνιέηξα θαη 

γαιιηθά θεξακίδηα ηνπ θεξακείνπ ηεο Λεκεζνχ. Σέινο, δηαπηζηψλεηαη φηη αξθεηά ζπίηηα 

κεηαζρεκαηίδνληαη κε πξνζζήθεο νξφθσλ, επεθηάζεηο θαη αλαζρεδηάδνπλ – εμεπξσπαΐδνπλ 

ηηο πξνζφςεηο ηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί θαη λα αλαδεηρζεί απηή ε πινχζηα παξαδνζηαθή 

αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά ηεο Κχπξνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο Λεκεζνχ, πξσηαξρηθή 

δηεξγαζία είλαη ε θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ φπσο απηά εληνπίδνληαη ζήκεξα. Έηζη. 

Καηαγξάθνληαη ηα παξαθάησ:  

 κε πξναγσγή ηεο νινθιεξσκέλεο δηαηήξεζεο 

 απνζπαζκαηηθή θαη κεκνλσκέλε θήξπμε δηαηεξεηέσλ νηθνδνκψλ 

 απνπζία εμεηδηθεπκέλσλ, ζαθψλ θαη πξαθηηθψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα 

δηαηεξεηέεο θαη γηα λέεο νηθνδνκέο εληφο ηεο πεξηνρήο εηδηθνχ ραξαθηήξα. 

 έιιεηςε απνηειεζκαηηθψλ θηλήηξσλ πξνο ηνπο ηδηψηεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο δηαηήξεζεο. 

 ζχγθξνπζε κεηαμχ ζπληειεζηή δφκεζεο θαη χςνπο νηθνδνκψλ 

 έιιεηςε έιεγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο κε απνηέιεζκα νη παξάλνκεο ή ιαλζαζκέλεο 

νηθνδνκηθέο εξγαζίεο λα αιινηψλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην ραξαθηήξα ηνπ θέληξνπ. 

 δεκφζησλ έξγσλ ππνδνκήο πνπ ζα αλαδείθλπε ηα δηαηεξεηέα θηίξηα θαη ζα ελζάξξπλε 

ηελ αλαβίσζε ηνπο, ελέξγεηεο νη νπνίεο κφιηο μεθίλεζαλ ζηελ Λεκεζφ. 
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1.2 Οξηζκόο γεσκεηξηθήο ηεθκεξίσζεο 

«Μλεκείν ή κλεκεηαθφ ζχλνιν ζεσξείηε θάζε θαηαζθεπή ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ιφγσ 

ηνπ ηζηνξηθνχ, αξραηνινγηθνχ, θαιιηηερληθνχ, επηζηεκνληθνχ ή ηερληθνχ ηεο ελδηαθέξνληνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπο» (χκβαζε ηεο Γξαλάδαο, 1985).  Σν 1965 κε απφθαζε ηνπ Β� 

Γηεζλνχο πλεδξίνπ Αξρηηεθηφλσλ θαη Σερληθψλ Γηαηήξεζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

1964 ζηελ Βελεηία ηδξχζεθε ην ICOMOS. Καηά ην ζπλέδξην απηφ θαηαξηίζηεθε θαη 

ςεθίζηεθε απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο UNESCO ην ζεκειηψδεο σο ζήκεξα δηεζλέο θείκελν 

αξρψλ γηα επεκβάζεηο ζηα ηζηνξηθά κλεκεία, γλσζηφ σο Υάξηεο ηεο Βελεηίαο. χκθσλα κε 

ην Άξζξν 1 ηνπ ράξηε ηεο Βελεηίαο, «ε έλλνηα ελφο ηζηνξηθνχ κλεκείνπ δελ θαιχπηεη κφλν ην 

κεκνλσκέλν αξρηηεθηνληθφ έξγν αιιά θαη ηελ αζηηθή ή ηελ αγξνηηθή ηνπνζεζία πνπ 

καξηπξεί έλα ηδηαίηεξν πνιηηηζκφ κηα ελδεηθηηθή εμέιημε ή έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο. Απηφ ηζρχεη 

φρη κφλν γηα ηηο κεγάιεο δεκηνπξγίεο αιιά θαη γηα ηα ηαπεηλά έξγα πνπ κε ηνλ θαηξφ 

απέθηεζαλ πνιηηηζηηθή ζεκαζία» (Υάξηα ηεο Βελεηίαο, 1964) 

Με ηνλ φξν ηεθκεξίσζε κλεκείνπ λννχκε ηελ θαηαγξαθή: 

 ησλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ κλεκείνπ 

 ηελ γεσκεηξηθή πιεξνθνξία γηα ην κλεκείν θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή θάζε είδνπο πιεξνθνξίαο πνπ θαζνξίδεη 

αμηφπηζηα ηε γεσκεηξηθή κνξθή θαη ηε ζέζε ζην ρψξν ηφζν ηνπ ίδηνπ ηνπ 

κλεκείνπ φζν θαη θάζε δνκηθνχ ζηνηρείνπ. 

 ηελ παζνινγία ηνπ κλεκείνπ, πνπ θπξίσο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ 

κλεκείνπ, ζηα πιηθά δφκεζεο θαη ζηελ αλάγθε δηαηήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απαηηνχκελε αθξίβεηα απνηχπσζεο επηβάιινληαη 

εμεηδηθεπκέλεο ηνπνγξαθηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα απεηθνλίδεηαη 

νινθιεξσκέλα ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ κλεκείνπ.  

Σν 1968 ηδξχζεθε κηα απφ ηηο δηεζλείο επηηξνπέο ηνπ ICOMOS, ε CIPA ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Γηεζλή Έλσζε Φσηνγξακκεηξίαο θαη Σειεπηζθφπεζεο (ISPRS). Αξρηθά ν 

ζηφρνο ηεο CIPA ήηαλ ε κεηάδνζε ηεο ηερλνγλσζίαο απφ ηηο επηζηήκεο ησλ κεηξήζεσλ ζηνπο 

επηζηεκνληθνχο θιάδνπο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηεθκεξίσζε ησλ 

αξρηηεθηνληθψλ (θαη κε) κλεκείσλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηηξνπήο πνπ πινπνηνχληαη ζηα 

http://www.unesco.org/whc/welcome.htm
http://www.international.icomos.org/icomos/e_venice.htm
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πιαίζηα νκάδσλ εξγαζίαο θαη νκάδσλ θαζεθφλησλ πνπ θαιχπηνπλ ηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο 

πεξηνρέο είλαη,  (ΚΛΔΦΤΓΡΑ, 2006): 

- Καηαγξαθή, Σεθκεξίσζε θαη Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηψλ 

- Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο 

- Απιέο Μέζνδνη Αξρηηεθηνληθήο Φσηνγξακκεηξίαο 

- Φεθηαθή Δπεμεξγαζία Δηθφλαο 

- Αξραηνινγία 

- Σνπνγξαθηθέο Μέζνδνη 

- Φσηνγξαθία θαη Πνιηηηζκηθά Σνπία 

1.3 Μέζνδνη ηεθκεξίσζεο κλεκείσλ 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο κέζνδνη πνπ νδεγνχλ ζηελ 

απνηχπσζε ησλ κλεκείσλ θαη γεληθά νπνηνλδήπνηε αλζξψπηλσλ θαηαζθεπψλ, πνιιέο απφ ηηο 

νπνίεο είλαη εμέιημε παιηφηεξσλ ηερληθψλ, κε ηελ κέζνδν λέαο ηερλνινγίαο. Απηέο νη κέζνδνη 

είλαη: 

 Σνπνκεηξηθή. 

 Σνπνγξαθηθή. 

 Φσηνγξακκεηξηθή. 

 Αλίρλεπζεο κε ρξήζε ηερληθψλ ζαξσηψλ ιέηδεξ. 

1.3.1  Σνπνκεηξηθή κέζνδνο 

ηα πιείζηα θηίζκαηα πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, κηθξνχ κεγέζνπο, ε ζπλήζεο 

κέζνδνο απνηχπσζεο πνπ αθνινπζείηε είλαη ε εκπεηξηθή. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε κεθνκεηξήζεηο ηξηγψλσλ (ηξηπιεπξηζκφο), δηαγσλίσλ, πιεπξψλ, 

απνθιίζεσλ θαη πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ ρξεζηκνπνηψληαο ην λήκα ηεο ζηάζκεο, ην 

αιθαδνιάζηηρν, ηε κεηξνηαηλία θαη ηε ζηαδία. Αξρηθά ε θαηαγξαθή γίλεηαη ζε ζθαξίθεκα ην 

νπνίν απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή απφδνζε ησλ ζρεδίσλ θαζψο δίλεη ζε 

κηθξνγξαθία ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπ ρψξν, ζεκεηψλνληαη νη κεηξνχκελεο δηαζηάζεηο θαη 

κε παξαδνρέο θαζεηφηεηαο θαη ηξηπιεπξηζκνχ γίλεηαη ε απνηχπσζε. 

ηε ζπλέρεηα νη κεηξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζε ςεθηαθή κνξθή ζε πεξηβάιινλ 

ζρεδίαζεο CΑD. Οη κεηξήζεηο ηνπνζεηνχληαη ζε έλα απζαίξεην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ θαη 
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ρσξίο λα απνηππψλεηαη ε ηξίηε δηάζηαζε ηαπηφρξνλα. Έηζη ε παξαγσγή ελφο 3D κνληέινπ 

είλαη δχζθνιε, θαζψο δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνέιζεη γλσξίδνληαο κφλν ηελ αξρή θαη έλαλ 

απφ ηνπο δχν άμνλεο. 

Μεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπνκεηξηθήο κεζφδνπ είλαη: 

Πίλαθαο 1. Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα ηνπνκεηξηθήο κεζόδνπ. 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Απλότητα των εμπειρικών μετρήςεων 

βοηθούν, όπου δεν απαιτείται μεγάλη 

ακρίβεια ή δεν είναι δυνατή η μεταφορά 

οργάνων 

Αδυναμία ελζγχου με κάποια επιςτθμονικι 

μεκοδολογία με αποτζλεςμα να μθν είναι 

εφικτι θ αντικειμενικι αξιολόγθςθ τθσ 

αποτφπωςθσ. 

Δεν απαιτεί εξειδικευμένο προςωπικό Απαιτοφμενθ άμεςθ προςπελαςιμότθτα των 

οργάνων 

Απλά και φτηνά όργανα Υποκειμενικι ςχζςθ αποτυπωτι με αντικείμενο 

 

 

Δηθόλα 1. Παξάδεηγκα απνηύπσζεο ξσκατθήο γέθπξαο ζηελ Πάηξα κε ηελ ηνπνκεηξηθή κέζνδν, ρξήζε 

λήκαηνο ζηάζκεο θαη κεηξνηαηλίαο. Πεγή: Πξνζσπηθό αξρείν 

 

1.3.2 Σνπνγξαθηθή Μέζνδνο 

Ζ ηνπνγξαθηθή κέζνδνο βαζίδεηαη ζε άκεζεο κεηξήζεηο γσληψλ θαη κήθσλ ζην ρψξν 

ηνπ αληηθεηκέλνπ. Με ηελ ρξήζε νξγάλσλ πςειήο αθξίβεηαο, φπσο είλαη νη γεσδαηηηθνί 
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ζηαζκνί, πξνζδηνξίδνληαη νη νξηδφληηεο θαη θαηαθφξπθεο γσληέο, θαζψο θαη νη θεθιηκέλεο ή 

νξηδφληηεο απνζηάζεηο. Οη κέζνδνη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζέζεσλ ζεκείσλ ζην νξηδφληην 

επίπεδν είλαη νη: Δκπξνζζνηνκία, Οπηζζνηνκία θαη νη Πνιηθέο ζπληεηαγκέλεο. 

Αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη ε ίδξπζε 

πνιπγσλνκεηξηθνχ ή ηξηγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, απφ ην νπνίν εμαξηάηαη ε φδεπζε. Με ηελ 

εμάξηεζε ηεο απνηχπσζεο απφ ην πνιπγσλνκεηξηθφ δίθηπν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο έληαμεο 

ησλ επηκέξνπο ρψξσλ ηνπ κλεκείνπ ζην δίθηπν, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αθξίβεηα 

ησλ κεηξήζεσλ (J.G.Olliver -J.Clendinning, 1978). 

Βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ηνπνγξαθηθήο κεζφδνπ απνηεινχλ: ε απφδνζε αθξίβεηαο 

ησλ ζεκείσλ, ε απηφκαηε θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ, ε ηαρχηεηα, ν πξνθαζνξηζκφο ελφο 

ζπζηήκαηνο αλαθνξάο βάζεη ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ κεηξήζεσλ, 

ζπλδπάδεηαη κε άιιεο κεζφδνπο απνηχπσζεο (π.ρ. θσηνγξακκεηξία) θαη ε δπλαηφηεηα 

επηζηεκνληθνχ έιεγρνπ ηνπ απνηειέζκαηνο. 

1.3.3 Φσηνγξακκεηξηθή Μέζνδνο 

Ζ Φσηνγξακκεηξία μεθηλάεη απφ πνιχ παιηά θαη αλαπηχζζεηαη κέρξη θαη ζήκεξα κε 

γνξγνχο ξπζκνχο, θαζψο είλαη κηα Σερληθή, Δπηζηήκε θαη Σέρλε, πνιιά ππνζρφκελε. Έηζη νη 

θσηνγξαθηθέο κέζνδνη εθαξκφδνληαη ζπρλά γηα ηελ ηεθκεξίσζε κλεκείσλ, θαζψο έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα: απνηχπσζεο άπεηξσλ ζεκείσλ ρσξίο λα δηαζπάηαη ε ζπλέρεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ 

απφ ηκεκαηηθή θαη ζεκεηαθή δηαθξηηνπνίεζε. 

Μεηνλεθηήκαηα ηεο θσηνγξακκεηξηθήο κεζφδνπ είλαη φηη ε εθαξκνγή ηεο γίλεηαη απφ 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ. Απαηηνχληαη εηδηθέο ζπλζήθεο θσηηζκνχ θαη 

απμεκέλε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Σέινο, ην θφζηνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ είλαη θηελφ, 

ελψ ε επεμεξγαζία θαη ε απφδνζε είλαη αθξηβή. 

1.3.4 Δπίγεηα ζάξσζε laser (laser scanning) 

Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 εκθαλίζηεθαλ ηα πξψηα δείγκαηα ρξήζεο ηεο 

ηερλνινγίαο  laser γηα ηελ κέηξεζε ησλ απνζηάζεσλ, σζηφζν νη εθαξκνγέο ηεο φπσο ην 

ζαξσηή ιέηδεξ άξγεζαλ λα εκθαληζηνχλ ζηελ αγνξά, κε ηα πξψηα εκπνξηθά laser scanner λα 

θπθινθνξνχλ ην 2005. πγθεθξηκέλα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δχν εηψλ ζπλαληάηε 

κεγάιε ηερλνινγηθή πξφνδνο ζηηο εθαξκνγέο ηνπ ζαξσηή laser, φπνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ 

εχθνιε ζπιινγή ππθλψλ Φεθηαθψλ Μνληέισλ Δπηθαλείαο κεγάιεο αθξίβεηαο θαη 

ππθλφηεηαο ζε ιίγα κφιηο ιεπηά.  
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Ζ ηερλνινγία ηνπ επίγεηνπ ζαξσηή laser βξίζθεη επξεία εθαξκνγή ζε πάξα πνιινχο 

ηνκείο πνπ απαηηνχλ ζπιινγή δεδνκέλσλ κε κεγάιε ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα. Δλδεηθηηθέο 

εθαξκνγέο ρξήζεο ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ ζαξσηή είλαη ε απνηχπσζε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, 

απνηχπσζε δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ ή κλεκείσλ, απνηχπσζε νξπρείσλ, ζεξάγγσλ, ζπειαίσλ, 

κεηαιιείσλ θ.α., απνηχπσζε εηδηθψλ θαηαζθεπψλ φπσο γηα παξάδεηγκα θεξαηψλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο, ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ζρεδηαζκφο 3D κνληέισλ, εξγνζηαζηαθψλ “ as - built ” 

εθαξκνγψλ, 3D ζρεδηαζκφο κνληέισλ αεξνζθαθψλ, πινίσλ θαη νρεκάησλ (θαηαζθεπή – 

επηζθεπή), εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα, πξνζνκνίσζε, εηδηθά effects, γηα ζθνπνχο 

εγθιεκαηνινγηθήο έξεπλαο, δηεξεχλεζεο αηπρεκάησλ θαη πνιιέο άιιεο. 

Μεξηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ ηνπ laser scanner είλαη ηα θάησζη: 

 

 

Δηθόλα 2. Stonehedge, Αγγιία  (The Stonehenge Landscape) 

Δηθόλα 3. Βπδαληηλή θξύπηε Santa Cristina, Carpignano, Απνπιία – Ιηαιία, πεγή:  (J-A 

Beraldin) 
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Ο επίγεηνο ζαξσηήο laser είλαη έλα ζχζηεκα κέηξεζεο απφζηαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε 

έλα θάηνπηξν ή ζχζηεκα θαηφπηξσλ γηα ηελ εθηξνπή ηεο δέζκεο ηνπ laser θαη ηελ 

θαηεχζπλζε ηνπ πξνο ην αληηθείκελν απνηχπσζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα βαζίδεηαη ζε 

κηα πεξηζηξεθφκελε βάζε θαηά ηνλ νξηδφληην άμνλα κε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε 

απνηχπσζε ζεκείσλ ζε 360
ν
 γχξσ απφ απηφλ. 

θνπφο ηνπ επίγεηνπ ζαξσηή είλαη ε δεκηνπξγία ελφο λέθνπο ζεκείσλ ηα νπνία ζα 

πεξηγξάθνπλ ηηο επηθάλεηεο αληηθεηκέλσλ. Όκσο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θάησζη θξηηήξηα 

ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο δεδνκέλσλ. 

o Υσξηθή αλάιπζε 

o Οπηηθφ εχξνο 

o Σαρχηεηα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ 

o Υξφλνο ιεηηνπξγίαο 

o Βάξνο θαη δηαζηάζεηο ζπζθεπήο 

o Αθξίβεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

o Φηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε 

o πλδπαζκφο κε άιιεο ζπζθεπέο (π.ρ. GIS, θσηνγξαθηθέο κεραλέο) 

 

ρεηίδνληαο ηνλ γεσδαηηηθφ ζηαζκφ κε ηνλ επίγεην ζαξσηή laser εχθνια κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ηα πηζαλά ζθάικαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζηηο κεηξήζεηο καο, ηα 

νπνία είλαη: 

Δηθόλα 4. : Ορπξσκαηηθόο πύξγνο, Markgrafneusiedel Απζηξία, πεγή: (Markgrafneusiedel ) 

http//www.celtovation.at (ηειεπηαία επίζθεςε: 03/01/2011) 
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o θάικα εθθεληξφηεηαο 

o Γσλία πξφζπησζεο ηεο αθηηλνβνιίαο θαη ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηεο επηθάλεηαο 

o θάικα νξηδφληηνπ άμνλα 

o θάικα επζπγξάκκηζεο αμφλσλ 

 

Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ laser scanning ζπγθξηηηθά κε ηελ νπηηθή είλαη: 

 Παξέρεη αθξηβέζηεξα πξντφληα κε ιηγφηεξν ρξφλν επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. 

 Πνιχ κεγάινο φγθνο πιεξνθνξηψλ ζε ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 πλδπάδεη ηελ αθξίβεηα ηεο ηνπνγξαθηθήο απνηχπσζεο θαη ηελ πιεξφηεηα θαη ηεο 

ζπλέρεηα θσηνγξακκεηξηθήο απνηχπσζεο. 

 Παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα κεηαβιεηήο αλάιπζεο εδάθνπο αλάινγα κε ηελ 

απαηηνχκελε αθξίβεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο 

 Παξέρεη ζπλνιηθή απνηχπσζε ησλ 3D αληηθεηκέλσλ. 

 Σν θφζηνο αγνξάο εμνπιηζκνχ είλαη κεγάιν ελψ ην θφζηνο ηεο απνηχπσζεο κπνξεί λα 

είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ ιφγσ ηνπ κεησκέλνπ ρξφλνπ παξακνλήο ησλ εηδηθεπκέλσλ 

επηζηεκφλσλ ζην ηφπν θαηαγξαθήο θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ εξγαηνσξψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ 3D κνληέινπ  

 

1.4 Δπηινγή Μεζόδνπ ηεθκεξίσζεο 

Αλάινγα κε ηελ θιίκαθα, ηελ ζεκαζία ηνπ κλεκείνπ, ηνλ ζθνπφ ηεο κειέηεο θαη ηελ 

ζρέζε κεηαμχ θφζηνπο, ρξφλνπ θαη αθξίβεηαο, γίλεηαη ε επηινγή ηεο κεζφδνπ πνπ ζα 

αθνινπζεζεί γηα ηελ ηεθκεξίσζε ελφο κλεκείνπ θαη θξίλεηαη ν βαζκφο πνπ ζα επεθηαζεί ε 

θιίκαθα ηεο απνηχπσζεο. ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο ηεθκεξίσζεο ην απνηέιεζκα πνπ 

πξνθχπηεη είλαη ζπλδπαζκφο ησλ ηξηψλ κεζφδσλ πνπ αλαθέξζεθαλ θαη κεηαβάιιεηαη, ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο θάζε κεζφδνπ, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηεθκεξίσζεο. 
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Πίλαθαο 2. Πνζνζηό ζπκκεηνρήο κεζόδσλ ζηελ απνηύπσζε κλεκείνπ. 

Είδοσ αποτφπωςησ Κλίμακα απόδοςησ 

Ποςοςτό ςυμμετοχήσ τησ 

κάθε μεθόδου (%) 

Τοπογραφικισ Τοπομετρικι 

Χαρτογράφηςη ςυςχζτιςη και εντοπιςμόσ 

μνημείων και ςυνόλων με το γεωγραφικό 

χϊρο. 

1:50000 – 1:20000 10 - 

υςχζτιςη μνημείων με τον περιβάλλοντα 

χϊρο 
1:10000 – 1:5000 20 10 

υςχζτιςη ςτοιχείων με το εγγφσ περιβάλλον 1:5000 – 1:500 90 10 

Αντίληψη μνημείων, ςυςχζτιςη με άμεςο 

περιβάλλον. 
1:500 – 1:100 30 20 

Λεπτομερειακή γεωμετρική τεκμηρίωςη 

μνημείων 
1:50 – 1:20 15 5 

Αντικείμενο τζχνησ μεγζνθυςησ 1:10 – 5:1 7 3 

Πεγή:  (STAIGER, 2003) 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, δεδνκέλνπ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

θαηαζθεπήο πξνο απνηχπσζε αιιά θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

παζνινγίαο,  έγηλε ρξήζε ησλ παξαθάησ κεζφδσλ: 

Πίλαθαο 3. Μέζνδνη εθαξκνγήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Μεθοδολογία Εφαρμογή 

Τοπογραφικι 
Δθμιουργία κλειςτισ όδευςθσ (εξωτερικά- 

εςωτερικά του κτιρίου) 

Χριςθ ςαρωτι λζιηερ 

Εξωτερικά ςτθν πρόςοψθ του κτιρίου και ςτθν 

κάτοψθ τθσ ςτζγθσ. Εςωτερικά ςτουσ τρεισ 

κφριουσ χϊρουσ τθσ πρόςοψθσ του κτίςματοσ. 
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2 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

2.1 Φζνξά δνκηθώλ πιηθώλ από πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο 

Ζ θζνξά ησλ δνκηθψλ πιηθψλ κπνξεί λα είλαη απφ πνιχ βξαδεία, αθνινπζψληαο ηνπο 

ξπζκνχο ελφο γεσινγηθνχ θαηλνκέλνπ κέρξη θαη ηαρχηαηε, απφ ηελ ξήςε φμηλεο βξνρήο. Ζ 

θζνξά ησλ δνκηθψλ πιηθψλ απφ ην πεξηβάιινλ είλαη πνηθηιφκνξθε θαη εμαξηάηαη απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ κε ην πεξηβάιινλ. Οη παξάγνληεο ησλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπληεινχλ ζηνλ ηξφπν θζνξάο ηνπο απφ ην πεξηβάιινλ είλαη:  

 ην είδνο θαη νη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ δνκηθνχ πιηθνχ 

 ε πξνέιεπζε ηνπ 

 ν ηξφπνο παξαγσγήο ηνπ 

 ε αιιειεπίδξαζε θαη ε ζπκβαηφηεηα ηνπ κε άιια πιηθά 

 ε θαηαλνκή ηεο κάδαο ηνπ θαη ε πθή ηνπ. 

2.1.1 Βηνινγηθνί παξάγνληεο θζνξάο 

Οη θζνξέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο θαη ηα θπηά κπνξεί λα είλαη 

ρεκηθήο ή κεραληθήο θχζεο.    

ηνπο βηνινγηθνχο παξάγνληεο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα βαθηήξηα, νη κχθεηεο, 

νη ιπρλίεο, ηα θπηά θαη ηα πνπιηά (guano). Οη βηνινγηθνί παξάγνληεο παξνπζηάδνληαη κε ηελ 

κνξθή θξνχζηαο ζηα δνκηθά πιηθά θαη επεξεάδνπλ ηφζν ην πεξηερφκελν ηεο πγξαζίαο, φζν 

θαη ηελ ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο. Γηαζηνιέο θαη ζπζηνιέο ησλ νξγαληθψλ νπζηψλ 

πξνθαινχλ επίζεο κεραληθή θαηαπφλεζε ησλ δνκηθψλ πιηθψλ. Δπίζεο, ηα 

βαθηήξηα πξνθαινχλ δηάβξσζε, ηφζν επηθαλεηαθά φζν θαη εζσηεξηθά ησλ δνκηθψλ 

πιηθψλ, κέζσ έθθξηζεο ρεκηθψλ νπζηψλ θαη νμέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζετθνχ νμέσο.  

Σα θπηά πξνθαινχλ εθηελείο θζνξέο, θαζψο εληζρχνπλ  ηελ θαηαθξάηεζε λεξνχ ζηελ 

επηθάλεηα ησλ πιηθψλ, πξνθαινχλ απνδηνξγάλσζε ηεο κάδαο θαη ηαπηφρξνλα κεηαβάιινπλ 

ηελ ζεξκνθξαζία ησλ πιηθψλ κε ην ζχζηεκα ςχμεο-απφςπμε  (European Geosciences Union. 

General Assembly, 2007), (Michael Forsyth, 2008).  

2.1.2 Σα πξνβιήκαηα ηεο  πγξαζίαο ζηα θηίξηα 

Κχξηα πεγή πξνβιεκάησλ ζηα δνκηθά έξγα απνηειεί ε πγξαζία. Ζ επίδξαζε ηεο 

πγξαζίαο έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο ηδηφηεηεο ησλ δνκηθψλ πιηθψλ, ζηελ πγηεηλή ηνπ 
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ρψξνπ  θαη ζηελ γεληθφηεξε αηζζεηηθή ηεο θαηαζθεπήο. Ζ παξνπζία ηεο πγξαζίαο ζε κηα 

θαηαζθεπή απνηειεί αθεηεξία γηα ηελ δεκηνπξγία πνιιψλ ηχπσλ βιαβψλ πνπ ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζηελ ζπλέρεηα. Όηαλ ην λεξφ εκπεξηέρεη επηβιαβή πιηθά (π.ρ. θαπζαέξηα), 

ηφηε εληζρχεηαη ην θαηαζηξνθηθφ απνηέιεζκα ηεο πγξαζίαο.  

Οη ζπλεζέζηεξνη ηξφπνη εηζφδνπ ηνπ λεξνχ ζηηο θαηαζθεπέο είλαη: 

 Τγξαζία απφ θπζηθά θαηλφκελα (βξνρή, ρηφλη , ραιάδη) 

 Τπέξγεηα λεξά ( ιηκλάδνληα θαη ξένληα) 

 Τγξαζία ηνπ εδάθνπο 

 Τπφγεηα λεξά (πεγέο θαη δηείζδπζε ζαιαζζίσλ λεξψλ) 

 Τγξαζία  ησλ  εζσηεξηθψλ  ρψξσλ  (ζπκπχθλσζε  πδξαηκψλ  αέξα  ,λεξά 

ζσιελψζεσλ ) 

Πίλαθαο 4. Σξόπνο επίδξαζεο λεξνύ ζηηο θαηαζθεπέο. 

 

Πεγή:  (Μειησξίηζαο, 1999) 
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2.1.3 Μνξθέο Τγξαζίαο 

Ζ πγξαζία είλαη έλα πξφβιεκα πνιχ ζπλεζηζκέλν γηα ηηο θαηαζθεπέο. Παξαθάησ ζα 

επηθεληξσζνχκε ζηνλ ηξφπν εκθάληζεο ηεο πγξαζίαο ζηα παιηά θηίξηα θαη ησλ επηπηψζεσλ 

ηεο ζε απηά. 

2.1.3.1 Αλύςσζε δηα ηνπ εδάθνπο. 

Ζ ζπγθέληξσζε ηεο πγξαζίαο ζηηο ηνηρνπνηίεο νθείιεηαη ζην θαηλφκελν ηεο ψζκσζεο, 

θαηά ηελ νπνία ππάξρεη θίλεζε απφ ην πιηθφ κε κηθξφηεξε ζπγθέληξσζε αιάησλ ζε απηφ κε 

πςειφηεξε. Έηζη, δηακέζνπ ησλ ηξηρνεηδψλ αγγείσλ θαη ιφγσ ηεο δηαθνξάο ειεθηξηθνχ 

δπλακηθνχ ην λεξφ αλεβαίλεη απφ ην έδαθνο πξνο ηελ ηνηρνπνηία, εθηφο αλ βξεη 

πγξνκνλσηηθή ζηξψζε. Σν πνζνζηφ ηεο πγξαζίαο πνπ δηεηζδχεη ζηελ ηνηρνπνηία εμαξηάηαη 

απφ:  

 ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο θαη ηα κέηξα πξνζηαζία πνπ είραλ ιεθζεί θαηά ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ θηηξίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

  ηελ παξνπζία αιάησλ ζηα δνκηθά πιηθά. 

  ην κέγεζνο θαη ην πνξψδεο – ηελ δηαπεξαηφηεηα ησλ δνκηθψλ πιηθψλ. 

Απηφο ν ηχπνο πγξαζίαο πξνζβάιεη αξρηθά ηα θαηψηεξα ζεκεία ηεο ηνηρνπνηίαο θαη 

αλεβαίλεη πξνο ηα πάλσ. ηηο πεξηνρέο πνπ έρνπκε ηελ ζπγθέληξσζε πγξνζθνπηθψλ αιάησλ ε 

επηθάλεηα είλαη πγξή κε κνξθή θειίδαο θαη ζπρλά παξνπζηάδεηαη κνχρια. 

2.1.3.2 Τγξαζία ζπκπύθλσζεο 

Ζ ζπκπχθλσζε είλαη ε δηεξγαζία ηεο κεηαηξνπήο ηνπ λεξνχ απφ ηελ αέξηα ζηελ πγξή 

κνξθή. Ο αηκνζθαηξηθφο αέξαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πεξηέρεη έλα αλψηαην φξην ζε λεξφ ζε 

αέξηα κνξθή, ην φξην θνξεζκνχ, ην νπνίν απμάλεηαη κε ηε ζεξκνθξαζία. αλ απνηέιεζκα, αλ 

νη πδξαηκνί ππεξβνχλ ην φξην θνξεζκνχ ή αλ ςπρζεί κηα αέξηα κάδα θαη κεησζεί ην φξην 

θνξεζκνχ, ηφηε νη πιενλάδνληεο πδξαηκνί πγξνπνηνχληαη ζρεκαηίδνληαο ζε κηθξνζθνπηθφ 

επίπεδν ζηαγνλίδηα  (USGS,2011). 

ηηο θαηαζθεπέο ε ζπκπχθλσζε ζπκβαίλεη φηαλ ε πίεζε ζην εζσηεξηθφ ησλ ρψξσλ 

απμάλεηαη ζεκαληηθά. Αλάινγα κε ηελ αηηία πνπ πξνθαιεί ηελ ζπκπχθλσζε ηε δηαθξίλνπκε 

ζε: 

 Υεηκεξηλή, νθείιεηαη ζηνπο ζεξκνχο θαη πγξνχο αλέκνπο αιιά θαη ζηελ εμάηκηζε ηεο 

πγξαζίαο πνπ βξίζθεηαη ζηνπο ηνίρνπο θαη ηα δάπεδα ησλ θηηξίσλ αλεξρφκελε απφ ην 

έδαθνο.  
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  Δαξηλή θαη ζεξηλή, νθείιεηαη ζηελ ζπκπχθλσζε ηνπ αέξα φηαλ απηφο εηζέξρεηαη ζε 

ςπρξνχο ρψξνπο. 

  Τγξαζία πξνθαινχκελε απφ ηνπο αλζξψπνπο, πξνθαιείηαη απφ ηελ αλαπλνή ησλ 

αλζξψπσλ ζηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο. 

  Τγξαζία πξνθαινχκελε απφ πγξνχο ρψξνπο, κεξηθά παξαδείγκαηα είλαη νη ρψξνη ηνπ 

κπάληνπ, ηεο θνπδίλαο θ.ι.π 

2.1.3.3 Τγξαζία ιόγσ αηκνζθαηξηθώλ θαηαθξεκλίζεσλ 

Ο θπξηφηεξνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ ην λεξφ ηεο αηκφζθαηξαο νδεγείηαη ζην έδαθνο 

είλαη νη αηκνζθαηξηθέο θαηαθξεκλίζεηο, ππφ κνξθή βξνρήο, ρηνλφλεξνπ, ρηνληνχ ή ραιαδηνχ. 

Σα αηκνζθαηξηθά θαηαθξεκλίζκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ψζεζε ηνπ αλέκνπ δηεηζδχνπλ 

ζηελ ηνηρνπνηία θαη ν βαζκφο δηεηζδπηηθφηεηαο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ δνκηθνχ πιηθνχ 

ηεο ηνηρνπνηίαο θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα (Μειησξίηζαο, 1999). 

2.1.3.4 Τγξαζία ιόγσ θαθήο ζπληήξεζεο - θαθνηερληώλ 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα θηίξηα ζηα νπνία δελ ιήθζεθαλ ηα θαηάιιεια 

κέηξα, θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ή δελ ππήξραλ ηα θαηάιιεια πιηθά θαη νη κέζνδνη 

αληηκεηψπηζεο ηεο πγξαζίαο, γεγνλφο πνπ ήηαλ αλαπφθεπθηφ ζηα δηαηεξεηέα θηίξηα. Δπίζεο, 

ε ειιηπήο ζπληήξεζε απνηειεί ίζσο ηνλ θχξην παξάγνληα αλάπηπμεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

πγξαζίαο, θαζψο ην λεξφ δηεηζδχεη επθνιφηεξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ θαη ην θζείξεη. 

Απιφ θαη ζπρλφ παξάδεηγκα θαθήο ζπληήξεζεο απνηειεί ε κε ζθξάγηζε ηνλ αλνηγκάησλ 

ελφο εγθαηαιειεηκκέλνπ θηηξίνπ πνπ έρεη σο άκεζν απνηέιεζκα ην λεξφ λα εηζρσξεί ζε 

κεγάιεο πνζφηεηεο απφ απηά θαη λα πξνθαιεί εθηεηακέλεο βιάβεο. 

2.1.4 Δπηπηώζεηο ηεο πγξαζίαο ζηηο θαηαζθεπέο 

 Ζ δηείζδπζε ηεο πγξαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα δνκηθά πιηθά είηε ππφ πγξή κνξθή 

είηε ππφ ηελ αέξηα κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνληαη βιάβεο ζην θηίξην, νη νπνίεο 

ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

 Βιάβεο ειαθξηάο κνξθήο, ησλ νπνίσλ ε απνθαηάζηαζε γίλεηαη εχθνια θαη κε κηθξφ 

θφζηνο. ε απηή ηελ θαηεγνξία βιαβψλ αλήθνπλ νη κχθεηεο νη ιεηρήλεο θαη γεληθά νηηδήπνηε 

είλαη επηθαλεηαθά ηεο θαηαζθεπήο. 
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 Βιάβεο βαξηάο κνξθήο, νη νπνίεο πξνθαινχλ εθηεηακέλεο - αλεπαλφξζσηεο θζνξέο 

ζην θηίξην θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπο απαηηεί πςειφ θφζηνο. Απηνχ ηνπ ηχπν βιάβεο είλαη νη 

βαζηέο ξσγκέο, νη ππνρσξήζεηο ηνπ ππεδάθνπο θ.α. 

Αλαιπηηθφηεξα νη ζπλεζέζηεξεο θζνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο θηίξηα είλαη:  

o   Απνζάζξσζε δνκηθψλ πιηθψλ. Οθείιεηαη ζηελ δηείζδπζε λεξνχ, ζηε δηφγθσζε ησλ 

πεξηεθηηθψλ ζε άξγηιν νξπθηψλ, θαζψο θαη ζε εθηηλάμεηο ιφγσ ηνπ ζρεκαηηζκνχ αιάησλ ή 

παγεηνχ κε απνηέιεζκα ηνλ ζξπκκαηηζκφ ησλ πεηξσκάησλ. Ζ επίδξαζε ηεο πγξαζίαο 

κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ ζχζηαζε ησλ δνκηθψλ πιηθψλ. Γηα παξάδεηγκα ε γχςνο 

θζείξεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη ν ιίζνο. 

o   Δκθάληζε θειίδσλ. Πξνέξρνληαη απφ ηελ κεηαθνξά αιάησλ ζηελ επηθάλεηα ηεο 

θαηαζθεπήο. Σα άιαηα κεηαθέξνληαη απφ ην λεξφ, ην νπνίν φηαλ θηάζεη ζηελ επηθάλεηα 

εμαηκίδεηαη, δεκηνπξγψληαο θειίδεο. Δπίζεο ζηηο ηνηρνπνηίεο απφ ιίζν παξαηεξείηαη ην 

θαηλφκελν δεκηνπξγίαο θξνχζηαο πνπ νθείιεηαη ζηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ ιίζσλ ζε αζβέζηην, 

ην νπνίν γίλεηαη γχςνο φηαλ έξζεη ζε επαθή κε δηνμείδην ηνπ ζείνπ. Ζ θξνχζηα απηή 

ζπκππθλψλεηαη ιφγσ ηεο επαλαιακβαλφκελεο απνθξπζηάιισζεο κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγείηε θινχδα ε νπνία εχθνια θαηαζηξέθεηαη.  

o   Απνθινηψζεηο – απνθνιιήζεηο – δηνγθψζεηο. 

o   Υεκηθέο νμεηδψζεηο θαη δηαβξψζεηο. Φζνξέο θαη κείσζε ησλ αληνρψλ πξνθαινχληαη 

ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ νμεηδίσλ θαη αιάησλ πνπ βξίζθνληαη ζην λεξφ καδί κε 

νξηζκέλα ζπζηαηηθά ησλ δνκηθψλ πιηθψλ. 

o   Απνρξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ. Οη ρεκηθέο αληηδξάζεηο ησλ νμεηδίσλ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ πξνζβάιινπλ ηηο επηθάλεηεο ηεο θαηαζθεπήο δεκηνπξγψληαο 

απνρξσκαηηζκνχο - ρξσκαηηζκνχο 

o   Θξαχζεηο θαη ξεγκαηψζεηο Ζ ππθλφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη δηαθνξεηηθή ζε δηάθνξεο 

ζεξκνθξαζίεο (πγξή κνξθή ζηνπ 4ν C: 1.0000 gr/cm
3
 θαη ζηε ζηεξεή κνξθή - πάγνο: 

0.9164gr/cm
3
). Γηα απηφ ην ιφγν θαη ν φγθνο ηνπ λεξνχ δελ είλαη ζηαζεξφο θαη απμνκεηψλεηαη 

πεξίπνπ 10%. Απηή ε αχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ λεξνχ ζηνπο εγθισβηζκέλνπο πφξνπο ησλ 

πιηθψλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηάζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ ξεγκάησζε θαη ζηε 

ζξαχζε. 

o   Μείσζε ζεξκνκνλσηηθψλ ηδηνηήησλ ησλ δνκηθψλ πιηθψλ. Ζ ζεξκνκνλσηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ δνκηθψλ πιηθψλ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην θελφ αέξα πνπ ππάξρεη ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο. Με ηελ πγξαζία ηα θελά αέξα ζηαδηαθά αληηθαζηζηνχληαη κε λεξφ κε 
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απνηέιεζα ε ζεξκνκνλσηηθή ηνπο ηθαλφηεηα λα κεηψλεηαη αηζζεηά, θαζψο ην λεξφ έρεη 24 

θνξέο κεγαιχηεξε ζεξκηθή αγσγηκφηεηα απφ ηνλ αέξα (Michael Forsyth, 2008). 

o   Λπρλίεο – Μνχρια: Σν λεξφ ηξνθνδνηεί ηελ αλάπηπμε ηνπο κε απνηέιεζκα λα 

πξνθαινχληαη πξνβιήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζηνπο βηνινγηθνχο παξάγνληεο θζνξάο. 

2.1.5 Θεξκνθξαζηαθέο Μεηαβνιέο 

Σα δνκηθά πιηθά θαηαζθεπήο ελφο θηηξίνπ έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ζεξκηθνχο 

ζπληειεζηέο δηαζηνιήο θαη αγσγηκφηεηαο. Έηζη κε ηηο απμνκεηψζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηα 

πιηθά ζπκπεξηθέξνληαη θαηά δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε απνηέιεζκα λα αλαπηχζζνληαη κεραληθέο 

ηάζεηο.  

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ ιίζσλ είλαη ν ρακειφο ζπληειεζηήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο, έηζη 

πξνθχπηεη πςειφ ζεξκνθξαζηαθφ δπλακηθφ αλάκεζα ζηελ επζεηεκέλε επηθάλεηα θαη ζηελ 

εζσηεξηθή κάδα. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο αλαπηχζζνληαη δηαηκεηηθέο ηάζεηο πνπ ζπλήζσο 

νδεγνχλ ζε ξεγκαηψζεηο. Ζ ξεγκάησζε εθδειψλεηαη θάζεηα ηεο δηεχζπλζεο ηεο 

ζεξκνθξαζηαθήο θιίζεο ή θαηά κήθνο ησλ ηζνζεξκηθψλ επηθαλεηψλ (Michael Forsyth, 2008),  

(W.Winkler, 1975). 

2.2 Δθαξκνγή κε ελδεδεηγκέλσλ κεζόδσλ απνθαηάζηαζεο θηηξίσλ 

Πνιιέο θνξέο νη ιαλζαζκέλεο ηερληθέο απνθαηάζηαζεο ησλ θαηαζθεπψλ νδεγνχλ ζε 

φμπλζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα γηα ηελ ελίζρπζε θέξνπζαο ιίζηλεο 

ηνηρνπνηίαο ρξεζηκνπνηνχληαλ ζθπξφδεκα ηχπνπ Portland, θαζψο ήηαλ πιηθφ ηζρπξφ θαη 

εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ.  Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ην εγθηβσηηζκέλν πέηξσκα λα κελ 

“αλαπλέεη”  θαη λα πξνθαιείηαη ζηαδηαθή ζπζζψξεπζε αιάησλ θαη αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο 

πγξαζίαο ζηελ ηνηρνπνηία. Έηζη πξνθαινχληαλ ζνβαξέο βιάβεο ηφζν ζηελ επηθάλεηα φζν θαη 

ζην εζσηεξηθφ ησλ ιίζσλ. 

2.3 Καζηδήζεηο 

Οη θαζηδήζεηο νθείινληαη ζηηο πξφζζεηεο ηάζεηο (Γζ) θαη ππεξπηέζεηο πφξσλ (Γu) πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζην έδαθνο ιφγσ ησλ θνξηίσλ ηεο θαηαζθεπήο. Όηαλ νη θαζηδήζεηο 

μεπεξάζνπλ ηα κέγηζηα απνδεθηά φξηα ηφηε πξνθαινχλ ζνβαξέο βιάβεο ζηα θηίξηα θαη 

πνιιέο θνξέο πνιχ δχζθνια αλαζηξέςηκεο.  
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Σα είδε ησλ θαζηδήζεσλ θαη ηα αίηηα πνπ ηηο πξνθαινχλ είλαη: 

- Άκεζεο θαζηδήζεηο. 

- Καζηδήζεηο ιφγσ ζηεξενπνηήζεσο  

- Δξππζηηθέο 

- Καζίδεζε ιφγσ «ζπλίδεζεο» 

- Αλχςσζε (αξλεηηθή θαζίδεζε) 

- Καζίδεζε ιφγσ θαηάξξεπζεο ηεο δνκήο επαίζζεησλ εδαθψλ (εκεηψζεηο 

Θεκειηψζεσλ ΠΟΜ ΣΔΠΑΚ) 
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3 ΔΠΙΓΔΙΟΙ ΑΡΧΣΔ (Laser scanner)   

3.1 Οξηζκόο ΄΄Laser΄΄. 

Ο φξνο  ιέηδεξ  πξνέξρεηαη απφ ην αγγιηθφ αθξσλχκην  Laser:  Light Amplification 

by Stimulated Emission of Radiation, πνπ απνδίδεηαη ζηα ειιεληθά σο ελίζρπζε θσηφο κε 

εμαλαγθαζκέλε εθπνκπή αθηηλνβνιίαο. 

Οη πεγέο Laser παξάγνπλ ζχκθσλν, κνλνρξσκαηηθφ θσο (δειαδή θσο κε 

ζπγθεθξηκέλν κήθνο θχκαηνο) ην νπνίν δηαδίδεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε, 

ζρεκαηίδνληαο ζηελέο δέζκεο (Wikipedia, 2010). Ζ ιέμε laser ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα 

ζπρλφηεηεο ζηελ νξαηή πεξηνρή φζν θαη γηα θάζε ζπρλφηεηα πνπ εκπίπηεη ζην καθξφ ή 

θνληηλφ ππέξπζξν, ζην ππεξηψδεο, θαη αθφκα ζηελ πεξηνρή ησλ αθηίλσλ Υ. 

 Γηα λα θαηαζθεπαζζεί έλαο ηαιαλησηήο γηα ηελ παξαγσγή laser είλαη 

αλαγθαίν λα εηζαρζεί κηα θαηάιιειε ζεηηθή αλάδξαζε. ηε κηθξνθπκαηηθή απηφ γίλεηαη 

βάδνληαο ην ελεξγφ πιηθφ ζε κηα ζπληνληζηηθή θνηιφηεηα πνπ ζπληνλίδεηαη ζηε ζπρλφηεηα λ. 

ηελ πεξίπησζε ελφο laser ε αλάδξαζε πεηπραίλεηαη βάδνληαο ην ελεξγφ πιηθφ κεηαμχ δχν 

θαηφπηξσλ κεγάιεο αλαθιαζηηθφηεηαο. Σφηε έλα επίπεδν ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα 

πεγαηλνέξρεηαη κεηαμχ ησλ δχν θαηφπηξσλ θαη εληζρχεηαη ζε θάζε δηέιεπζή ηνπ απφ ην 

ελεξγφ πιηθφ. Όηαλ έλα απφ ηα δχν θάηνπηξα είλαη κεξηθά δηαπεξαηφ κηα ρξήζηκε δέζκε 

εμάγεηαη (εηθφλα 5) 

 

Δηθόλα 5. Αξρή ιεηηνπξγίαο ιέηδεξ. Πεγή: (Wikipedia, 2010) 

Αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ Laser: 

1. Δλεξγφ πιηθφ ηνπ laser 

2. Πξνζθεξφκελε ελέξγεηα άληιεζεο 

3. Τςειήο αλαθιαζηηθφηεηαο θάηνπηξν 

4. Γηάηαμε εμφδνπ δέζκεο 

5. Γέζκε Laser 

http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.science.wikia.com/index.php?title=%CE%9A%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%82
http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%82
http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%82
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Ζ δέζκε ηνπ laser είλαη ζρεδφλ απφιπηα επζπγξακκηζκέλε, δειαδή δελ απνθιίλεη. 

Παξφια απηά, ηέιεηα επζπγξακκηζκέλε δέζκε δελ κπνξεί λα ππάξμεη ιφγσ πεξίζιαζεο. Γηα 

παξάδεηγκα, κηα δέζκε κε αξρηθή δηάκεηξν 2 mm, πνπ δεκηνπξγείηαη απφ έλα κηθξφ 

εξγαζηεξηαθφ laser (φπσο έλα laser Ζιίνπ-Νένπ), απνθιίλεη απνθηψληαο δηάκεηξν 1,6 

ρηιηφκεηξα, φηαλ δηαλχζεη απφζηαζε ίζε κε απηή ηεο γεο-ζειήλεο  (Wikipedia, 2010).  

Σα laser παξάγνπλ ζπλερέο θχκα ή παικφ. ηα πξψηα ε δηέγεξζε παξέρεηαη κε 

ζηαζεξή ηζρχ ζην ελεξγφ κέζν θαη φηαλ ην ζχζηεκα θηάζεη ζε “ζηαζεξή” θαηάζηαζε 

παξάγεηαη αθηίλα ζπλερνχο θχκαηνο. ηα laser παικνχ ν κεραληζκφο δηέγεξζεο παξέρεη ηελ 

απαηηνχκελε ελέξγεηα ζε παικνχο κηθξήο δηαξθείαο. Ζ ηζρχο εμφδνπ απμνκεηψλεηαη γξήγνξα 

πξνθαιψληαο κηα “έθξεμε” θσηφο. Σα laser παικνχ έρνπλ κηα επαλαιεπηηθή ζπρλφηεηα, ε 

νπνία θαζνξίδεη ηε ηαρχηεηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ελψ ε δηάξθεηα ηνπ παικνχ θαζνξίδεη ηελ 

αλάιπζε. 

Ζ έμνδνο ησλ παικηθψλ laser πεξηγξάθεηαη κε ηελ ελέξγεηα ηνπ παικνχ ζε Joules, ε 

κέγηζηε ηζρχο εμφδνπ ππνινγίδεηαη απφ ην πειίθν: ελέξγεηα εμφδνπ / δηάξθεηα παικνχ  θαη ε 

ηζρχο εμφδνπ ελφο laser ζπλερνχο θχκαηνο κεηξηέηαη ζε Watt (ελέξγεηα ζηε κνλάδα ρξφλνπ). 

(Απνζηνιφπνπινο, 2010,ζει.32).   

3.2 Μέζνδνη Μέηξεζεο κε Δπίγεην αξσηή – Σνπνγξαθηθή Μέζνδνο 

Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ επίγεησλ ζαξσηψλ laser είλαη ίδηα κε απηή ησλ γεσδαηηηθψλ 

ζηαζκψλ. Βαζίδνληαη ζηελ εθπνκπή κηαο δέζκεο αθηηλνβνιίαο, κεγαιχηεξε απφ 1000Hz, 

ψζηε λα ππνινγίδεηαη ε απφζηαζε, ελψ ε νξηδφληηα θαη θάζεηε αθηηλνβνιία πξνθχπηεη απφ ην 

εζσηεξηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο ηνπ ζαξσηή. Οη θαηεγνξίεο ησλ επίγεησλ ζαξσηψλ αλήθνπλ 

ζηα ελεξγά ζπζηήκαηα θαζψο απνζηέιινπλ δέζκε ιέηδεξ ηελ νπνία θαη ιακβάλνπλ πίζσ. Ο 

βαζηθφο δηαρσξηζκφο ησλ επίγεησλ ζαξσηψλ ζε θαηεγνξίεο γίλεηαη αλαιφγσο κε ηνλ ηξφπν 

πνπ κεηξνχλ ηηο απνζηάζεηο.  

3.2.1 Μέζνδνο Time of flight 

Έλαο ηχπνο επίγεηνπ ζαξσηή ππνινγίδεη ηελ απφζηαζε κεηξψληαο ηνλ ρξφλν πνπ 

ρξεηάδεηαη ε δέζκε αθηηλνβνιίαο λα δηαλχζεη ηελ απφζηαζε έσο ην ζεκείν πξφζπησζεο ηεο 

αθηίλαο ζην ππφ εμέηαζε αληηθείκελν. Γη‟απηφ ηνλ ιφγν ε νλνκαζία ηεο κεζφδνπ είλαη time of 

flight. Γλσξίδνληαο ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα ηαμηδέςεη ε αθηηλνβνιία ππνινγίδεηαη θαη ε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%AD%CE%B9%CE%B6%CE%B5%CF%81_%CE%97%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%9D%CE%AD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7
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απφζηαζε ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν: , φπνπ s ε απφζηαζε κεηαμχ laser scanner θαη 

αληηθεηκέλνπ θαη c ε ηαρχηεηα θσηφο. 

Πξνθαλέο είλαη φηη ε αθξίβεηα ελφο ηξηζδηάζηαηνπ laser ζαξσηή εμαξηάηαη απφ ηελ 

αθξίβεηα κε ηελ νπνία είλαη εθηθηή ε κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ t. Ο ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη ην θσο 

γηα λα δηαλχζεη απφζηαζε ελφο ρηιηνζηνχ είλαη πεξίπνπ 3.3 picosecond.  

Ο ζαξσηήο απηφο αληρλεχεη ηελ απφζηαζε ελφο ζεκείνπ κφλν θαηά ηε δηεχζπλζε 

εθπνκπήο. Δπνκέλσο, ε ζάξσζε νιφθιεξεο ηεο επηθάλεηαο απαηηεί ηελ εθηξνπή ηεο δέζκεο 

laser γηα ηε ζάξσζε ηνπ θάζε ζεκείνπ. Ζ εθηξνπή ηνπ κεηξεηή απφζηαζεο πξαγκαηνπνηείηαη 

είηε πεξηζηξέθνληαο ηνλ ίδην, είηε ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχζηεκα πεξηζηξεθφκελσλ 

θαηφπηξσλ.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο είλαη θαη ε πην ζπλήζεο, επεηδή νη θαζξέπηεο πνπ εθπέκπνπλ 

ηελ αθηηλνβνιία είλαη ειαθξχηεξνη θαη κπνξνχλ έηζη λα πεξηζηξέθνληαη γξεγνξφηεξα θαη κε 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα. ην laser scanner ε αθξίβεηα πνπ πξνζθέξεη είλαη αληίζηνηρε ηνπ 

κήθνπο ηεο απφζηαζεο πνπ κεηξάηαη θαη ζε κηα ηππηθή δηάξθεηα πεξηζηξνθήο 1 sec 

κεηξνχληαη 10.000 έσο 100.000 ζεκεία  (Vosselman, 2010). 

 

Δηθόλα 6.Μέζνδνο time of flight (Γηαθνξά ρξόλνπ αθηίλαο εθπνκπήο - ιήςεο). Πεγή: (Satyaprakash, 

2007) 

3.2.2 Μέζνδνο Γηαθνξά θάζεο 

Σν ζπλερέο θχκα πνπ εθπέκπεηαη απφ ην laser scanner δηακνξθψλεηαη θαηά ην πιάηνο 

απφ αξκνληθφ θχκα κήθνπο κεξηθψλ δεθάδσλ κέηξσλ. Ζ αθηίλα εθπέκπεηαη θαη επηζηξέθεη 

ζην laser scanner φπνπ θαη απνξξνθάηαη απφ κηα θσηνδίνδν ζηελ νπνία ζπγθξίλεηαη ε 

δηαθνξά θάζεο κεηαμχ ηνπ εθπεκπφκελνπ θαη ιακβαλφκελνπ ζήκαηνο θαη εμαξηάηαη απφ ηε 

ζπρλφηεηα δηακφξθσζεο θαη ηελ απφζηαζε ηνπ ζαξσηή απφ ην αληηθείκελν. Ο ρξφλνο ηεο 

δηαθνξάο θάζεο δίδεηαη απφ ηε ζρέζε:    
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φπνπ, t ν ρξφλνο κεηάβαζεο-επηζηξνθήο, Φ ε δηαθνξά θάζεο θαη Σ ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ 

κήθνπο θχκαηνο.  

Ζ απφζηαζε R δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε:   

όπου, f είναι θ ςυχνότθτα του διαμορφωμζνου κφματοσ 

 

Δηθόλα 7. Γηαθνξά θάζεο αθηίλαο εθπνκπήο – ιήςεο. Πεγή: (Satyaprakash, 2007) 

 

Δπεηδή ζε απηήλ ηελ κέζνδν απαηηείηαη  θαιφ  ζήκα  επηζηξνθήο ζηνλ επίγεην 

ζαξσηή, εηζάγεηαη έλαο πεξηνξηζκφο θαηά ηνλ νπνίν ε απφζηαζε κέηξεζεο δελ κπνξεί λα 

μεπεξάζεη ηα 120 m ελψ ε αθξίβεηα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηεο ηάμεο ησλ κεξηθψλ 

ρηιηνζηψλ. Έηζη ε εκβέιεηα ησλ ζαξσηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ παξαπάλσ κέζνδν 

κεηψλεηαη  θαη  απμάλεηαη  ε ηάζε γηα ρνλδξνεηδή ζθάικαηα  (Satyaprakash, 2007), 

(Wikipedia, 3D scanner, 2011). 

 

Δηθόλα 8. Αξρή ζαξσηή κέηξεζεο απόζηαζεο. Πεγή: (Satyaprakash, 2007) 
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3.3 Σν θαηλόκελν ηνπ ζνξύβνπ 

Πνιιέο θνξέο θαηά  ηελ ζάξσζε ελφο αληηθεηκέλνπ κε ην laser scanner παξαηεξείηαη 

ην θαηλφκελν ηνπ ζνξχβνπ, ν νπνίνο κέζσ ηεο αθηίλαο κεηαθέξεηαη θαη ζηα ηειηθά 

απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ κε απνηέιεζκα λα επηβάιινπλ ηελ ρξήζε θίιηξσλ 

νκαινπνίεζεο (smoothing) θαη απινπνίεζεο (simplification). Ο ζφξπβνο παξνπζηάδεηαη ζην 

λέθνο ππφ ηελ κνξθή ζεκείσλ πνπ ελψ ζα έπξεπε λα βξίζθνληαη πάλσ ζην ίδην λνεηφ 

επίπεδν, ελψ απηά απνθιίλνπλ πξνο ηπραίεο δηεπζχλζεηο γχξσ απφ απηφ. πγθεθξηκέλα, ε 

δέζκεο θσηφο ζε έλα ζεκείν έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε θαηαζηξνθηθψλ παξεκβνιψλ 

πνπ πεξηνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάθηεζεο ηεο δέζκεο απφ ηνπο νπηηθνχο αηζζεηήξεο. Απηφ 

ην θαηλφκελν είλαη γλσζηφ θαη σο speckle effect θαη εκθαλίδεηαη κε ηελ κνξθή ηπραίαο 

δηάρπζεο ηεο δέζκεο. Δπίζεο ν ζφξπβνο επεξεάδεηαη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη 

θπξίσο απφ ηελ ηξαρχηεηα ηνπ. 

 

Δηθόλα 9. Γηάρπζε αθηίλαο laser θαη δεκηνπξγία ζνξύβνπ. Πεγή: (ΚΛΔΦΤΓΡΑ, 2006) 

 

Δηθόλα 10. Σξόπνη αληαλάθιαζεο δέζκεο θσηόο. Πεγή:  (ΚΛΔΦΤΓΡΑ, 2006) 
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ε κηα εκηδηαθαλή επηθάλεηα ην θσο, αλάινγν ηεο ηζρχνο ηνπ, δηεηζδχεη κέζα ζηα 

ππνζηξψκαηα ηνπ αληηθεηκέλνπ κε απνηέιεζκα λα δηαρέεηαη θαη λα δεκηνπξγεί 

δηαζθνξπηζκφ. ηελ εκηδηαθαλή επηθάλεηα ην νπηηθφ ζχζηεκα ηνπ ζαξσηή ζπιιέγεη πιήζνο 

απφ αλαθιάζεηο θσηφο πνπ πεξηέρνπλ θνξπθέο. Αλ ε έληαζε ηεο δέζκεο κεησζεί, ν ζφξπβνο 

γίλεηαη αθφκα πνην εκθαλήο θαη απηφ κεηψλεη πεξηζζφηεξν ηελ πνηφηεηα αλαθαηαζθεπήο ηνπ 

ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ  (Cortelazzo & Marton, 1999). Γεληθά, ζφξπβνο ζηα δεδνκέλα 

εκθαλίδεηαη φηαλ: 

 ε αλαθιαζηηθφηεηα ηεο επηθάλεηαο πνηθίιεη θαη κεηαβάιιεηαη 

 ε γεσκεηξία ηεο επηθάλεηαο παξεθθιίλεη έληνλα απφ επίπεδν ζε επίπεδν 

 ε πνξεία ηεο δέζκεο θσηφο κέρξη ηνλ αηζζεηήξα παξεκπνδίδεηαη 

 ε ηξαρχηεηα ηεο επηθάλεηαο πξνθαιεί ζφξπβν ζηελ δέζκε θσηφο 

 (ΚΛΔΦΤΓΡΑ, 2006) 

ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ laser ζε δηάθνξεο επηθάλεηεο θαη ππφ 

δηαθνξεηηθή θιίζε, κειεηήζεθε ην θαηλφκελν ηνπ ζνξχβνπ (Δηθφλεο 11,12,13) 

 

Δηθόλα 12 Πξόζπησζε αθηίλαο laser ζε 

επηθάλεηα ππό γσλία. Πεγή: Πξνζσπηθό αξρείν.   

 

Δηθόλα 13. Τπό γσλία πξόζπησζε αθηίλαο laser 

 ζε γσληαθή επηθάλεηα. Πεγή: Πξνζσπηθό αξρείν. 

Δηθόλα 11. Κάζεηε πξόζπησζε αθηίλαο laser ζε 

επηθάλεηα. Πεγή: Πξνζσπηθό αξρείν. 
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πλήζσο, ην ζρήκα ηεο εθπεκπφκελεο αθηίλαο laser, πνπ δεκηνπξγείηαη πάλσ ζηελ 

πξνζπίπηνπζα επηθάλεηα, είλαη αθαλφληζην. Έηζη, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζεκείνπ γίλεηαη κε 

ππνινγηζκφ ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηεο πξνζπίπηνπζαο επηθάλεηαο ηνπ laser. 

Ο πξνζδηνξηζκφο θέληξνπ βάξνπο αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο γίλεηαη κε ησλ αξηζκεηηθφ 

ππνινγηζκφ ησλ νινθιεξσκάησλ ησλ εμηζψζεσλ πνπ αθνινπζνχλ. 

 

Όπνπ   x θαη   y νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ θέληξνπ Κ  

Οη Sx ,Sy είλαη νη ζηαηηθέο ή πξψηεο ξνπέο ηεο επηθάλεηαο σο πξνο ηνπο άμνλεο x θαη 

y θαη νξίδνληαη αληίζηνηρα σο: 

 

 

Σν εκβαδφλ ηεο επηθάλεηαο νξίδεηαη απφ ην νινθιήξσκα: 

 

 

Δηθόλα 14. Δπίπεδε επηθάλεηα ηπραίνπ ζρήκαηνο κε θέληξν Κ. 

Πεγή;  (Δπξηπίδεο Παπακίρνο - Νίθνο Υ.Υαξαιακπάθεο, 2006). 

Οη ζηαηηθέο ξνπέο κπνξνχλ λα είλαη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο αλάινγα κε ηε ζέζε ησλ 

αμφλσλ x θαη y θαη έρνπλ δηαζηάζεηο κήθνπο ζηελ ηξίηε δχλακε (π.ρ. m
3
 ή cm

3
) 
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Μηα απινχζηεξε κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ ελφο αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο είλαη λα 

ρσξηζζεί ε επηθάλεηα ζε κηθξά ζηνηρεία θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ νη νινθιεξψζεηο κε 

αζξνίζκαηα. Έζησ φηη ζπκβνιίδεηαη Αi ε επηθάλεηα ηνπ i ζηνηρείνπ, θαη   xi θαη   yi νη x θαη y 

ζπληεηαγκέλεο ηνπ θέληξνπ ηνπ, ηφηε νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ θέληξνπ ηεο επηθάλεηαο είλαη: 

 

Όπνπ n ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ. Ζ αθξίβεηα ησλ   x θαη   y εμαξηάηαη απφ 

ην θαηά πφζν πηζηά ηαηξηάδνπλ ηα ζηνηρεία ζηελ πξαγκαηηθή επηθάλεηα. ε πεξίπησζε πνπ 

ηαηξηάδνπλ απφιπηα, ηφηε ηα απνηειέζκαηα είλαη απφιπηα αθξηβή  (Δπξηπίδεο Παπακίρνο - 

Νίθνο Υ.Υαξαιακπάθεο, Αληνρή ησλ πιηθψλ, 2006). 

3.4 Καηεγνξηνπνίεζε ζαξσηώλ laser 

Αλαθνξηθά κε ην νπηηθφ πεδίν ηνπ θάζε Scanner έρνπκε πάιη 3 θαηεγνξίεο : 

 Παλνξακηθφο ζαξσηήο (Panorama scanner) : Σν νπηηθφ πεδίν ηνπ νπνίνπ 

πεξηνξίδεηαη κφλν απφ ην ίδην ην φξγαλν θαη ηνλ ηξίπνδα 

 Τβξηδηθφο ζαξσηήο (Hybrid Scanner) : Ο έλαο άμνλαο πεξηζηξνθήο ηνπ νξγάλνπ 

είλαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο, ζπλήζσο ν νξηδφληηνο, επηηξέπνληαο ην φξγαλν λα 

πεξηζηξέθεηε θαηά 360
ν
 ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο ιφγσ ηεο χπαξμεο ησλ 

θαηφπηξσλ είλαη ζηαζεξφο κε πεξηνξηζκέλν νπηηθφ πεδίν 60
ν
.  

 αξσηήο – Κάκεξα (Camera scanner) : Σν νπηηθφ πεδίν απηψλ είλαη πεξηνξηζκέλν 

π.ρ. 40
ν
 * 40

ν
 παξφκνην κε απηφ ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο. 

 

Δηθόλα 15. Γηαθνξεηηθνί ηύπνη ζαξσηώλ ιέηδεξ. Πεγή:  (STAIGER, 2003) 
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3.5 Λεηηνπξγία Δπίγεηνπ αξσηή laser 

 Βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ επίγεηνπ ζαξσηή είλαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ή έλα αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ρξήζε 

αθηηλνβνιίαο πνπ ζαξψλεη ην ππφ εμέηαζε αληηθείκελν θαη θαηαγξάθεη ηηο ζπληεηαγκέλεο 

ηνπ X,Y,Z ζε έλα ηνπηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο. Δπίζεο θαηαγξάθεηαη θαη ε έληαζε ηεο 

αλαθιψκελεο αθηηλνβνιίαο πνπ επηζηξέθεη απφ ην αληηθείκελν, ε νπνία αλαθέξεηαη 

ζπλήζσο σο ε ηέηαξηε δηάζηαζε θαζψο ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ 

απεηθφληζε ππθλψλ θαη πνιχπινθσλ λεθψλ ζεκείσλ. 

Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο θάιπςε ηνπ πξνο απνηχπσζε αληηθεηκέλνπ, 

θαηαζθεπήο ή ρψξνπ, απαηηείηαη έλαο αξηζκφο ζθαλαξηζκάησλ απφ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο. 

Καηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ην φξγαλν κπνξεί λα ηνπνζεηείηαη ζε άγλσζηε ζέζε θαη 

ηα ζθαλαξίζκαηα λα βαζίδνληαη ζε απζαίξεην ζχζηεκα αλαθνξάο. Δίηε κπνξεί λα 

ηνπνζεηεζεί ζε έλα ήδε γεσαλαθεξκέλν ζχζηεκα βάζε ηνπ νπνίνπ ζα ιακβάλνληαη νη 

κεηξήζεηο. Οη παξάκεηξνη ησλ κεηξήζεσλ (ππθλφηεηα ησλ ζεκείσλ πνπ ζα απνηππσζνχλ, 

πξνζεγγηζηηθή απφζηαζε ζαξσηή – αληηθεηκέλνπ θηι.) θαζνξίδνληαη απφ ην ρεηξηζηή ηνπ 

νξγάλνπ. Ζ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο πνπ πξφθεηηαη λα ζαξσζεί ηελ νξίδεη επίζεο ν ρεηξηζηήο 

κέζν ηνπ επίγεηνπ ζαξσηή (Angelopoulou & Wright, 1999). 

Αθνχ ζαξσζεί ε πεξηνρή ελδηαθέξνληνο θαηαγξάθνληαη εζσηεξηθά νη γσλίεο ησλ 

θαηφπηξσλ θαη κεηξνχληαη νη ρξφλνη εθπνκπήο – ιήςεο ηεο αθηίλαο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ιακβάλεηαη ππφςε ε γεσκεηξία ηεο ζάξσζεο. Σα 

λέθε ζεκείσλ πνπ πξνθχπηνπλ πεξηέρνπλ ηηο ζθαηξηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ, νη 

νπνίεο κεηαηξέπνληαη ζε θαξηεζηαλέο νξίδνληαο σο αξρή ησλ αμφλσλ ηνλ ζαξσηή. 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 16. Αξρή ιεηηνπξγίαο Laser scanning. 

Πεγή:  (Angelopoulou & Wright, 1999)  
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4 ΜΔΘΟΛΟΓΙΑ 

4.1 Απνηύπσζε 

4.1.1 ύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ ρώξνπ 

Σν ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ ρψξνπ πξφθεηηαη γηα έλα θαξηεζηαλφ 

ηξηζνξζνγψλην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ (Υ,Τ,Ε) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ηνπνγξαθηθφ 

φξγαλν κεηξήζεσλ βάζε ησλ νπνίσλ ιακβάλνληαη ηα λέθε ζεκείσλ. Χο λέθνο ζεκείσλ 

νξίδεηαη έλα ζχλνιν ζεκείσλ πνπ κνηξάδνληαη ην ίδην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ. Κάζε 

ζεκείν θέξεη πιεξνθνξία πνπ ην ηνπνζεηεί ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζηνλ ηξηζδηάζηαην 

ρψξν θαη αληηζηνηρεί ζε κηα ζέζε πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ 

ςεθηνπνηήζεθε. Ζ πιεξνθνξία απηή είλαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο, κία γηα θάζε άμνλα 

(Υ,Τ,Ε). 

Ζ ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ επίγεηνπ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπληεηαγκέλσλ ηνπ επίγεηνπ ζαξσηή ιέηδεξ πξνθχπηεη αλ ππνζέζνπκε φηη γηα ηε κεηάβαζε 

απφ ην έλα ζχζηεκα ζην άιιν αξθεί λα γίλνπλ ηξεηο κεηαζέζεηο θαη ηξεηο ζηξνθέο (σ, θ, θ 

γχξσ απφ θάζε άμνλα). 

ε κνξθή πηλάθσλ ε ζρέζε νξίδεηαη απφ ηε κνξθή: 

 

φπνπ R (σ,θ,θ) είλαη έλα κεηξψν 3x3 θαη νλνκάδεηαη πίλαθαο ζηξνθήο ηξηγσλνκεηξηθψλ 

ζπλαξηήζεσλ ησλ γσληψλ ζηξνθήο σ, θ θαη θ ησλ αμφλσλ Υ,Τ,Ε ψζηε λα ζπκπέζνπλ κε 

ηνπο άμνλεο U,V,W  (Maas, Airborn and terrestrial laser scanning, 2010). 

ηελ εηθφλα 17 αεπηθνλίδεηαη ην επίγεην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ κε ην ζχζηεκα 

ζπλεηαγκέλσλ ηνπ ζαξσηή, 

 φπνπ ξij =  ,  ζij = arctan   ,  aij= arctan  
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Δηθόλα 17. Απεηθόληζε επίγεηνπ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ ηνπ 

επίγεηνπ ζαξσηή laser. Πεγή:  (Maas, AIRBORNE AND TERRESTRIAL LASER SCANNING, 2010) 

 

4.1.2 Σξόπνη ζπιινγήο – ζπζρέηηζεο δεδνκέλσλ πεδίνπ 

πλήζσο νη επίγεηνη ζαξσηέο δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα θέληξσζεο, νπφηε ηα ζεκεία 

πνπ ιακβάλνληαη δελ αλήθνπλ ζε έλα εληαίν ζχζηεκα αλαθνξάο, αιιά ζε έλα άιιν, απφ 

απηφ ηνπ ζαξσηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζεκεία απηά πνπ απνηππψλνληαη έρνπλ πνιηθέο 

ζπληεηαγκέλεο σο πξνο ηε ζέζε ηνπ νξγάλνπ. Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

ηξηζδηάζηαηεο ζπληεηαγκέλεο ηνπ θηηξίνπ ζε έλα εληαίν ζχζηεκα αλαθνξάο εθαξκφδνληαη 

θάπνηεο ηερληθέο αλίρλεπζεο. Απηέο δηαρσξίδνληαη αλάινγα κε ηελ ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφζηαζεο αλάκεζα ζηελ πεγή ηεο αθηίλαο laser 

θαη ηα ζαξσκέλα ζεκεία ηνπ ρψξνπ. Ο ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηεο απφζηαζεο κπνξεί λα 

είλαη έλαο απφ ηνπο ηξεηο παξαθάησ: 

4.1.2.1 Κνηλνί ζηόρνη κεηαμύ ζεκείσλ 

Αξρηθά ειέγρνπκε ηελ πξψηε ζηάζε πνπ ζα αξρίζνπκε 

ηηο κεηξήζεηο ηνπ επίγεηνπ γεσδαηηηθνχ ζηαζκνχ θαζψο θαη ηελ 

επφκελε ζηάζε πνπ ζα νξηδνληηψζνπκε ην φξγαλν. ηε 

ζπλέρεηα ηνπνζεηνχκε ηνπιάρηζηνλ 4 ζηφρνπο (πεξηζζφηεξνπο 

απφ ηνπο ειάρηζηνπο 3) ζηελ πεξηνρή πνπ ζα απνηππψζνπκε 

θαη ειέγρνπκε αλ είλαη νξαηνί απφ ηελ επφκελε ζηάζε. Πξέπεη 

λα ζεκεηψζνπκε φηη νη ζηφρνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πιήξνπο 

Δηθόλα 18. ηαζεξνί ζηόρνη. 
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θίλεζεο ηεο θεθαιήο, ηφζν επί νξηδφληηνπ άμνλα (εχξνο Hz=0-360
ν
), φζν θαη επί ηνπ 

θαηαθφξπθνπ άμνλα (εχξνο 0-360
ν
). Βάζε ησλ παξαπάλσ ζηαζεξψλ ζηφρσλ γίλεηαη ε 

ζπζρέηηζε ησλ λεθψλ ζεκείσλ πνπ ιήθζεθαλ απφ ηηο δηάθνξεο ζηάζεηο. 

 

4.1.2.2 πληαύηηζε λεθώλ ζεκείσλ (ICP) 

Μηα αθφκε κέζνδνο είλαη ε ιήςε λεθψλ ζεκείσλ απφ κε πξνζδηνξηζκέλεο ζηάζεηο 

ηνπ επίγεηνπ ζαξσηή, ρσξίο ζηφρνπο. Ζ επεμεξγαζία θαη ζπζρέηηζε ησλ ηξηζδηάζηαησλ 

ζπληεηαγκέλσλ ηνπ θηηξίνπ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ (π.ρ. 

cyclone ) κε ηα νπνία ζπζρεηίδνληαη επί νζφλεο θνηλά ζεκεία ησλ λεθψλ πνπ έρνπλ ζαξσζεί 

απφ δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο ηνπ νξγάλνπ. ηελ ζπλέρεηα κε ηελ κέζνδν Iterative Closest Point 

(ICP) γίλεηαη ε ζπλέλσζε ησλ λεθψλ ζε εληαίν ζχζηεκα  (Jose Luis Lerma Garcia, 

Genechten, Heine,Quintero, 4 June 2008, ζει. 56). 

 

4.1.2.3 Όδεπζε θαη ζηάζεηο 

Έλαο αθφκε ηξφπνο ζπιινγήο θαη ζπζρέηηζεο δεδνκέλσλ πεδίνπ είλαη ν ζπλδπαζκφο 

ηνπ γεσδαηηηθνχ ζηαζκνχ κε ηνλ επίγεην ζαξσηή laser. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ιακβάλνληαη 

κφλν νη ειάρηζηεο ηνπνγξαθηθέο κεηξήζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία θαη κέηξεζε ζηάζεσλ, πνπ 

είλαη νη αλαγθαίεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επίγεηνπ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ ζην νπνίν ζα 

αλαθεξζνχλ ηα λέθε ζεκείσλ πνπ ζα επεμεξγαζηνχλ ψζηε λα πξνθχςεη ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα. ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ζα αλαθέξνληαη ηφζν νη ζέζεηο φπνπ 

ζα νξηδνληηψλεηαη ην φξγαλν φζν θαη ην δίδπκν αλαθιαζηήξα (twin reflector), ην θάησ 

κέξνο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ζε ζηαζεξφ θαη γλσζηφ απφ ηελ επίιπζε ηεο φδεπζεο ζεκείν 

ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ ππάξρεη αλάγθε 

γεσαλαθνξάο ησλ λεθψλ, αθνχ ππνινγίδνληαη απεπζείαο ζην ζχζηεκα πνπ έρεη 

πξνθαζνξίζεη ν ρξήζηεο 
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Πίλαθαο 5. Σερληθέο Registration. 

 

Πεγή:  (Jose Luis Lerma Garcia, Genechten, Heine, Quintero, 4 June 2008, ζει. 56). 

4.2  Παζνινγία 

4.2.1 Μειέηε ζηαηηθήο ιεηηνπξγηθόηεηαο πθηζηάκελσλ θαηαζθεπώλ 

Ζ ζηαηηθή κειέηε δηαηεξεηέσλ θηηζκάησλ έρεη δηαθνξεηηθφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο 

απφ απηά πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ. Ζ δηαθνξά ππφθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζηελ 

λέα θαηαζθεπή ππνινγίδνληαη ηα εληαηηθά κεγέζε κε ζηφρν ηελ θαηάιιειε επηινγή ησλ 

πιηθψλ θαη ηελ ζσζηή δηαζηαζηνιφγεζε ησλ θνξέσλ, ψζηε λα νη αλαπηπζζφκελεο ηάζεηο λα 

κελ ππεξβνχλ ηηο επηηξεπφκελεο. Αληίζεηα ζηα ππάξρνληα θηίζκαηα νη δηαζηάζεηο θαη νη 

αληνρέο ησλ πιηθψλ είλαη δεδνκέλεο. Έηζη νη φπνηνη ππνινγηζκνί νδεγνχλ κφλν ζε 

δηαπίζησζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. Βάζε ησλ ειέγρσλ πνπ γίλνληαη πξνζδηνξίδνληαη 

νη θνξηηθέο ηάζεηο πνπ έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί ζην θηίξην ή κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζην 

κέιινλ. πλήζσο, γίλεηαη αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θηηξίνπ θαη ζπγθξίλεηαη κε ηηο 



ΥΡΖΖ ΑΡΧΣΖ LASER ΓΗΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

32 

 

επηηξεπηέο – απνδεθηέο ηηκέο – ζπληειεζηψλ αζθαιείαο πνπ ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο 

θαηαζθεπέο. 

Πνιχ ζεκαληηθφ ζηελ εθηίκεζε ηεο παζνινγίαο ησλ δηαηεξεηέσλ θηηζκάησλ είλαη 

ην ηζηνξηθφ. Απφ απηφ πξνθχπηνπλ νη πξαγκαηηθέο θσηηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ θαη 

νη αηηίεο ησλ βιαβψλ πνπ έρεη ππνζηεί. Όκσο πνιχ ζπρλά ζε παιαηά θηίζκαηα ην ηζηνξηθφ 

θφξηηζεο είλαη πνιχ δχζθνιν λα βξεζεί θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αβεβαηφηεηα ησλ 

κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ αληνρήο ησλ πιηθψλ κεηψλεη θαηά πνιχ ηελ αθξίβεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ. Έηζη ηα ζπκπεξάζκαηα πεξηνξίδνληαη ζε πνηνηηθά θαη ιηγφηεξν πνζνηηθά.  

Αθφκε θαη ε ρξήζε ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ κεγάιεο αθξίβεηαο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ αλαθξηβή δεδνκέλα. 

Πνιιέο θνξέο, ζε επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ θηηξίνπ, ε εκπεηξηθή κέζνδνο εμαγσγήο πνηνηηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ κπνξεί λα θαλεί πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθή. Έλαο ηξφπνο ειέγρνπ ηεο 

αθξίβεηαο ηεο κέηξεζεο είλαη λα εξκελεχνληαη νη αηηίεο ησλ πξαγκαηηθψλ βιαβψλ θαη βάζε 

απηψλ λα  επαιεζεχνληαη ηα απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ. 

 ίγνπξα έλα μερσξηζηφ θεθάιαην ηεο ζηαηηθήο κειέηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ελφο 

θηηξίνπ απνηειεί ν αληηζεηζκηθφο έιεγρνο. Παξά ην γεγνλφο φηη ην θηίξην έρεη αληέμεη ηελ 

ζεηζκηθφηεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ, γηα φια ηα ρξφληα δσήο ηνπ, δελ είλαη δεδνκέλν φηη ζα 

αληαπνθξηζεί ζηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο επφκελνπ κεγάινπ ζεηζκνχ. Δπίζεο νη γεληθφηεξεο 

θζνξέο πνπ πξνθαινχληαη ζην θηίξην απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο, ηε θπζηθή γήξαλζε 

ησλ πιηθψλ θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο εληζρπηηθέο επεκβάζεηο αιινηψλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θαηαζθεπήο θαη έηζη ε ηζηνξηθά απνδεδεηγκέλε αληηζεηζκηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ κπνξεί λα 

επεξεαζηεί αξλεηηθά. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε έξεπλα ίζσο ζα πξέπεη λα εθηείλεηαη θαη 

κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θηίζκαηνο κε επηηφπνπ ειέγρνπο (Δ.Ννκηθφο, 2004). 

4.2.2 Αλάιπζε - ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ 

Οη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζε έλα θηίζκα κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 

ηξία  ππνζχλνια. Σν πξψην έρεη σο θχξην ζθνπφ ηελ απνηχπσζε, ην δεχηεξν εμεηάδεη ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ην ηξίην απνβιέπεη ζηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά 

αληνρήο ηνπ θηηξίνπ. πγθεθξηκέλα σο ζηνηρεία γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά αληνρήο 

αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ησλ κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιηθψλ δφκεζεο, ησλ 

επηκέξνπο δνκηθψλ ζηνηρείσλ αιιά θαη ηεο ζπλνιηθήο επζηάζεηαο ηνπ θηηξίνπ. ε απηά ηα 

ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ θαη ην έδαθνο ζεκειίσζεο, ε ζεηζκηθφηεηα ηεο 
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πεξηνρήο, ε θαηάζηαζε ησλ παησκάησλ θαη ησλ δαπέδσλ, ε θαηάζηαζε ηεο ζηέγεο θαζψο 

θαη ε θαηαζθεπή ησλ ελδηάκεζσλ ρσξηζκάησλ, θνπθσκάησλ θαη επηρξηζκάησλ.  

Οη πην ελδεδεηγκέλεο κέζνδνη είλαη νη κε θαηαζηξνθηθέο, εθφζνλ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

επαξθή δηεξεχλεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ. Χζηφζν ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ή εθζθαθέο ζην έδαθνο γηα δηεξεχλεζε ηνπ βάζνπο θαη ηεο 

θαηάζηαζεο έδξαζεο ησλ ζεκειίσλ θξίλνληαη απαξαίηεηεο  (Δ.Ννκηθφο, 2004). 

 

Δηθόλα 19. Απνθάιπςε ζνβά γηα εθηίκεζε θαηάζηαζεο ηνηρνπνηίαο. 

χκθσλα κε ηνλ Δπξσθψδηθα 6 (ρεδηαζκφο θαηαζθεπψλ απφ ηνηρνπνηία) νη 

θαηαζθεπέο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο νξηαθέο θαηαζηάζεηο θαη θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ, 

πνπ θαηαηάζζνληαη ζε: 

 Οξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο (ΟΚΑ) 

 Οξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο (ΟΚΛ) 

Σν ππφ κειέηε θηίξην πξφθεηηαη γηα ηζφγεηα θαηαζθεπή απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία, πνπ 

απνηειείηαη απφ νπηφπιηλζνπο θαη ιίζνπο. Γεδνκέλν φηη ε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζε 

δηαηήξεζεο ηνπ κλεκείνπ γίλεηαη κέζν ηνπ νπηηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ laser scanner, δίλεηαη 

βαξχηεηα ζηνλ έιεγρν ηεο νξηαθήο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, θαζψο δελ είλαη δπλαηφλ 

λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ δφκεζεο. 

Οη νξηαθέο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο πεξηιακβάλνπλ: 

o Παξακνξθψζεηο ή βέιε νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε ή ηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ δνκήκαηνο (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαθήο 
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ιεηηνπξγίαο κεραλψλ ή ππεξεζηψλ) ή πξνθαινχλ βιάβε ζε ηειεηψκαηα θαη 

ζε κε θέξνληα ζηνηρεία. 

o Γνλήζεηο νη νπνίεο πξνθαινχλ κείσζε ηνπ αηζζήκαηνο αλέζεσο θαη 

αζθάιεηαο ηνπ θνηλνχ, βιάβε ζην θηίξην ή ζηα πεξηερφκελα ηνπ, ή 

πεξηνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεσο ηνπ (Δπξσθψδηθαο 6, 

Κεθ. 2.2.1.1). 

Ο έιεγρνο (πεξηνξηζκφο) ησλ παξακνξθψζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσθψδηθα πξέπεη 

λα γίλεηαη, ψζηε λα : 

 Δμαζθαιηζζεί ε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξνβιέπεηαη ην έξγν. 

 Απνθεπρζνχλ νη βιάβεο. 

 Πξνβιεθηνχλ ζηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο αξλεηηθά βέιε, φηαλ απηφ θξίλεηαη 

ζθφπηκν. 

4.2.3 Έξεπλα άκεζνπ πεξηβάιινληνο θηηξίνπ 

Σν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν βξίζθεηαη ην θηίζκα είλαη ζπλήζσο ππεχζπλν γηα ηηο 

θζνξέο θαη ηηο αιινηψζεηο ζηα δνκηθά πιηθά ηνπ. Οη ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο, ν άλεκνο, 

ν παγεηφο, ε βξνρή θαη ε πγξαζία είλαη ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα εξεπλεζνχλ ψζηε λα 

βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ. Δπηπιένλ ζηνηρεία 

πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά κηα θαηαζθεπή είλαη ε κφιπλζε ηεο αηκφζθαηξαο, νη θξαδαζκνί 

απφ ηελ δηέιεπζε ελφο βαξένπ νρήκαηνο ή ηεο θαηαζθεπήο κηαο νηθνδνκήο παξάπιεπξα ηνπ 

θηηξίνπ θ.α. Ζ κειέηε φισλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηελ απνηχπσζε 

ησλ ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο πξέπεη ην κλεκείν λα δηαηεξεζεί (Δ.Ννκηθφο, 2004). 

Δπίζεο ζε παιαηέο θαηαζθεπέο γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο παξαηεξείηαη ζπρλά 

πξνζζήθε ή αθαίξεζε θηηζκάησλ πξνζθείκελα ζηελ αξρηθή. Απηφ ζπλέβαηλε επεηδή κε ην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ νη αλάγθεο ησλ ελνίθσλ κεηαβάιινληαλ. Έηζη ην θηίξην ππνβάιιεηαη 

ζε απμνκείσζε ησλ θνξηίσλ ή ηελ κεηαβνιή ηεο αθακςίαο ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλφινπ. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πξφζζεηεο θαζηδήζεηο θαη λα εθηηκεζεί ε 

επηξξνή ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ κλεκείνπ. ηελ πεξίπησζε κεηαβνιψλ αθακςίαο κέζσ ηεο 

εδαθνηερληθήο έξεπλαο πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ ζηνηρεία πνπ λα καο θαλεξψλνπλ αλ νη 

παξακνξθψζεηο έρνπλ ζπληειεζζεί ζην ζχλνιν ή αλ ζπλερίδνληαη. Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε 

φηη νη παξακνξθψζεηο ηνπ εδάθνπο δελ είλαη κφλν θαζηδήζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ην 

βάξνο ηνπ θηηξίνπ αιιά θαη δηνγθψζεηο πνπ είλαη πξαθηηθά αλεμάξηεηεο απφ ηα 

επηβαιιφκελα θνξηία (Δ.Ννκηθφο, 2004).    
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Ζ ζεηξά θαηαζθεπήο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ελφο θηίζκαηνο θαζνξίδεη θαη ηελ 

κνξθή ησλ δηαθνξηθψλ θαζηδήζεσλ πνπ έρεη αληίθηππν ζηελ αλνδνκή. Κάηη αληίζηνηρν 

ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο αλαθαηαζθεπήο ηκήκαηνο ηνπ θηηξίνπ, ηδηαίηεξα φηαλ 

πξφθεηηαη γηα έδαθνο πνπ κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θνξηίνπ εθηνλψλεηαη γξήγνξα. Σφηε ε 

επέκβαζε ζε θάπνην ηκήκα ζπλεπάγεηαη κε λέεο θαζηδήζεηο  (Δ.Ννκηθφο, 2004). 

Σέινο, κία θαηαζθεπή θηάλεη ζε ζηαηηθφ καξαζκφ εμ αηηίαο ηνπ χδαηνο θαη ησλ 

θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζεηζκνχο θαη ηηο ππνρσξήζεηο ηνπ εδάθνπο. Γη‟ 

απηφ, εθηφο απφ ηελ ηζηνξία ηνπ, είλαη αλαγθαίν λα γλσξίδνπκε ηε ζεηζκηθή ηζηνξία ηεο 

πεξηνρήο, θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πιηθψλ.  

4.2.4 Μέζνδνη δηάγλσζεο βιαβώλ θέξνληνο νξγαληζκνύ 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο βιαβψλ πεξηιακβάλεη ηελ νπηηθή δηάγλσζε ηεο 

θαηαζθεπήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο δηάγλσζεο βιαβψλ πνπ ζα 

αλαθεξζνχλ παξαθάησ. Οη έιεγρνη ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζε πνζνζηφ πνπ λα εμαζθαιίδνπλ 

ηελ νξζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηεο θαηαζθεπήο. 

πγθεθξηκέλα, νη έιεγρνη πνπ δηεμάγνληαη απφ ηνλ κειεηεηή κεραληθφ πξέπεη λα 

δηαζθαιίδνπλ ηα παξαθάησ: 

 Σελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ δηάγλσζεο βιαβψλ ζηελ πξάμε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απαξαίηεηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. 

 Σελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ θαη ζέζεο ειέγρνπ αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

βιάβεο. 

 Σελ νξζή θαη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη 

ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ (Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, 2004). 

ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα γίλεη θαηαγξαθή ησλ νπηηθψλ παξαηεξήζεσλ ζηα ζρέδηα. 

Όκσο ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ζαξσηή laser γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ θηηξίνπ ε παζνινγία 

ηνπ θηηξίνπ θαηαγξάθεηαη απηφκαηα κε κεγάιε αθξίβεηα ζηα ζρέδηα, ρσξίο λα ρξεηαζηεί ε 

πξφρεηξε θαη αλαθξηβήο θαηαγξαθή ηνπο. 

Όηαλ νινθιεξσζεί ε θαηαγξαθή ησλ βιαβψλ ζηα ζρέδηα γίλεηαη κηα “ππφζεζε 

εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο ησλ βιαβψλ. Βάζε απηψλ επηιέγνληαη θαη νη κέζνδνη θαζψο 

θαη νη ζέζεηο εθαξκνγήο ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ 

θηηξίνπ. 
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ε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ δελ ζπκθσλνχλ κε ηελ αξρηθή 

ππφζεζε ηεο αηηίαο ησλ βιαβψλ πξέπεη λα αλαζεσξεζεί θαη λα γίλνπλ ηπρφλ λένη 

ζπκπιεξσκαηηθνί έιεγρνη (Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, 2004). 

4.2.5 Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο γηα πξνζδηνξηζκό ησλ βιαβώλ 

Πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδνπκε ηηο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε έλα θηίζκα θαη λα ειεγρζνχλ νη βιάβεο ηεο ηνηρνπνηίαο απαηνχληαη κηα 

ζεηξά εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ – ειέγρσλ, πνπ ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θχξηεο θαηεγνξίεο 

(Γ.ΠΔΝΔΛΖ Α.Η.ΚΑΠΠΟ,1990): 

1) Με θαηαζηξνθηθνί 

2) Ζκηθαηαζηξνθηθνί. 

3) Δπηηφπνπ ρεκηθνί. 

4) Καζνιηθή θφξηηζε 

πκπιεξσκαηηθνί έιεγρνη γηα ηελ θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ηνπ θηηξίνπ απνηεινχλ: 

 Μεηξήζεηο ησλ παξακελνπζψλ παξακνξθψζεσλ κε ρξήζε ηνπνγξαθηθψλ νξγάλσλ. 

 Μεηξήζεηο ηνπ εχξνπο ησλ ξσγκψλ ζηε θέξνπζα ηνηρνπνηία. 

 Μεηξήζεηο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο. 

 Να κειεηεζεί ην ζρήκα ηεο νηθνδνκήο. Κηίξηα κε ζπκκεηξία ή ζρεδφλ ζπκκεηξηθέο 

θαηφςεηο έρνπλ θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά απφ ηα αζχκκεηξα. 

 Να πξνζδηνξηζηεί ε ζέζε ησλ θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ αθακςίαο ζηελ θάηνςε. Σα 

ζπκκεηξηθά ζηνηρεία αθακςίαο κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν έθθεληξεο επηπφλεζεο. 

 Ζ χπαξμε εχθακπηνπ νξφθνπ. 

 Ζ επξχηεξε ζέζε ηεο θαηαζθεπήο ζην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν. πλήζσο ηα θηίξηα 

πνπ βξίζθνληαη ζε γσληαθέο ή δηζγσληαθέο νηθνδνκέο παξνπζηάδνπλ απμεκέλα 

πνζνζηά θαζνιηθήο θαηάξξεπζεο κεηά απφ ζεηζκφ (Γ.ΠΔΝΔΛΖ Α.Η.ΚΑΠΠΟ, 

1990). 

4.2.5.1 Με θαηαζηξνθηθέο κέζνδνη 

i. Οπηηθόο έιεγρνο 

- Γξήγνξε θαη άκεζε εθηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο θαηαζθεπήο 

κπνξεί λα γίλεη νπηηθά. Ο νπηηθφο έιεγρνο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ξεγκαηψζεσλ, απνθινηψζεσλ θαη γεληθψλ επηθαλεηαθψλ αηειεηψλ. 

πλήζσο γίλεηαη ε ρξήζε ξσγκαηνζθνπίνπ, ην νπνίν επηηξέπεη ζηνλ κειεηεηή λα 
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δηαπηζηψζεη ην εχξνο ηεο ξσγκήο. Όκσο ζε πεξίπησζε αθξηβήο απνηχπσζεο ηεο 

θαηαζθεπήο κε ηελ κέζνδν laser scanner ε εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ξσγκψλ 

θαζψο θαη νη νπηηθέο δηαθπκάλζεηο ηεο πγξαζίαο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ 

επθνιφηεξα θαη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Έηζη ν νπηηθφο έιεγρνο γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν απνδνηηθφο κε αζθαιέζηεξα απνηειέζκαηα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

κε ηελ κέζνδν ηνπ νπηηθνχ ειέγρνπ δελ κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ πξνβιήκαηα θάησ 

απφ ηελ επηθάλεηα ησλ δνκηθψλ πιηθψλ, έηζη πξνθχπηνπλ ππνθεηκεληθά 

απνηειέζκαηα θαη απαηηείηαη εμαηξεηηθά πεπεηξακέλν πξνζσπηθφ. 

ii. Πξνζδηνξηζκόο θπζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ  

- Φπζηθή πγξαζία. Μεηξάηαη κε ηελ ειεθηξηθή αληίζηαζε κεηαμχ δχν 

εκπεγκέλσλ αθίδσλ, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνζφηεηα λεξνχ πνπ πεξηέρεηαη 

ζηελ ηνηρνπνηία κε ηελ βνήζεηα ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο. 

- Πξνζδηνξηζκφο ησλ θελψλ ηεο ππθλφηεηαο. Μειεηάηαη ε εζσηεξηθή ζπλνρή 

ηεο ηνηρνπνηίαο κε ηελ εθπνκπή ερεηηθψλ θπκάησλ κεηαμχ δχν αληηθείκελσλ 

ζεκείσλ ηεο ηνηρνπνηίαο. 

- Θεξκννπηηθή κέζνδνο ή κέζνδνο ζεξκνγξαθίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο 

βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη θάζε ζψκα ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα εηδηθφ θάζκα 

ζεξκηθήο εθπνκπήο ηεο ππέξπζξεο νκάδαο. Απηή ε κέζνδνο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

απνθαιχπηνληαη νη νηθνδνκηθέο θάζεηο ηεο θαηαζθεπήο θαη ε θαηαζθεπαζηηθή ηεο 

δνκή, θαζψο θαη λα αληρλεχνληαη νη βιάβεο ηνπ θηηξίνπ (Οξθαλνπδάθεο, 1992).. 

iii. Πξνζδηνξηζκόο κεραληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

- Πξνζδηνξίδεηαη ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο κεηξψληαο ηηο ηάζεηο ηεο 

ηνηρνπνηίαο κε ηελ εθαξκνγή επίπεδσλ πδξαπιηθψλ ζπκπηεζηψλ, ηνπνζεηεκέλσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ηνκέο ηεο ηνηρνπνηίαο. 

- Με ηελ θξνπζηκέηξεζε ησλ θνληακάησλ πξνζδηνξίδεηαη ε αληνρή θαη ε 

ζθιεξφηεηα. 

- Με ππεξερνζθνπεζε ή αθνπζηηθνχο ειέγρνπο . ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν 

ζην εζσηεξηθφ ελφο ζηεξενχ ζψκαηνο κεηαδίδνληαη δχν είδε θπκάησλ, ηα θαηά 

κήθνο θχκαηα θαη θαηά πιάηνο θχκαηα θαη ζθνπφο ηνπο είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα 

επαίζζεηα ζεκεία ηεο ηνηρνπνηίαο, θαζψο επίζεο θαη ξσγκέο, θελά θαη αζπλέρεηεο 

(Οξθαλνπδάθεο, 1992).. 

iv. Πξνζδηνξηζκόο θαη έιεγρνο ησλ κε εκθαλώλ βιαβώλ ηνηρνπνηίαο 
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- Μέζνδνο ηεο ππέξπζξεο ζεξκνγξαθίαο 

- Μέζνδνο ππεξήρσλ ψζηε λα πξνζδηνξίδνληαη ηα κέηξα ειαζηηθφηεηαο ησλ 

πιηθψλ θαη νη αληνρέο ηνπο. 

- Δλδνζθφπεζε γηα έιεγρν θελψλ ή θνηινηήησλ κέζα ζηελ ηνηρνπνηία. 

- Μέζνδνο κε αθηηλνγξαθίεο (πεξηνξηζκέλε κέζνδνο) θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

πνιχ εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ιφγσ δπζρεξεηψλ θαη θηλδχλσλ θαηά ηελ εθαξκνγή 

(Οξθαλνπδάθεο, 1992). 

4.2.5.1.1 Πλεονεκτήματα μη καταστρουικών τεχνικών ελέγχου κατασκευών. 

Οη κε θαηαζηξεπηηθέο ηερληθέο παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά απφ πιενλεθηήκαηα, φπσο: 

 Σνλ επί ηφπνπ έιεγρν ηεο θαηαζθεπήο 

 Γηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο εμεηαδφκελεο δνκήο. 

 Άκεζε απφδνζε απνηειεζκάησλ, ιφγσ ρξήζεο εμνπιηζκνχ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 

 Γπλαηφηεηα παξνρήο ηφζν πνηνηηθψλ φζν θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 Δχθνιε θαηαλφεζε ησλ γξαθεκάησλ κέζν εηδηθψλ ινγηζκηθψλ (εκεηψζεηο 

καζήκαηνο Αληνρή ζην ρξφλν θαη δηαρείξηζε Δπηθηλδπλφηεηαο έξγσλ ππνδνκήο, 

ΣΔΠΑΚ, 2011). 

4.2.5.2 Ηκηθαηαζηξνθηθέο κέζνδνη 

Πεξηιακβάλεη ηελ ιήςε θαη αλαιχζεηο δεηγκάησλ. Ζ κέζνδνο ιήςεο δεηγκάησλ είλαη 

ε πιένλ αμηφπηζηε θαη δηαδεδνκέλε γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηδηνηήησλ ησλ δνκηθψλ πιηθψλ. Σα 

θπξηφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη ην ζρεηηθά πςειφ θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε 

δπζθνιία ιήςεο δνθηκίσλ απφ θαηαθφξπθα ζηνηρεία, π.ρ. ππνζηπιψκαηα θαη ηνηρψκαηα. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπκε ηηο δνλήζεηο θαη λα 

πξνθπιάμνπκε ηελ νπή πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί, εθηφο θαη αλ γίλεη απνθφιιεζε 

δεηγκάησλ κε απιφ κεραληθφ ηξφπν. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη νη ζέζεηο ησλ 

δεηγκάησλ ζχκθσλα κε ηζηνξηθέο θάζεηο, ρσξίο λα ζίγνληαη κέξε ζηα νπνία ππάξρνπλ 

αηζζεηηθά ζηνηρεία πξνο δηαηήξεζε π.ρ πδαηνγξαθίεο.  

Καηά ηελ αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ πξνζδηνξίδνληαη : 

 Υεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ: 
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Δίλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαπφλεζε ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ θαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ θαηάπησζεο ησλ πιηθψλ. Θα θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθνχο 

πίλαθεο θαηά δείγκα ηα πνζνζηηαία ρεκηθά ζπζηαηηθά ησλ ιίζσλ, ησλ θνληακάησλ, 

ησλ νπηφπιηλζσλ θ.α 

 Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ: 

Μεηαμχ ησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη είλαη ην εηδηθφ 

βάξνο, ε θπζηθή πγξαζία, πδνπεξαηφηεηα, ηα θελά θαη ε ππθλφηεηα ηεο 

θνθθνκέηξεζεο θ.α 

 Μεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ: 

Πξνζδηνξηζκφο ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ησλ πιηθψλ, ηεο αληνρήο ζε εθειθπζκφ απφ 

θάκςε, ηνπ θνληάκαηνο, ηεο αληνρήο ζε ζπλάθεηα κεηαμχ ιίζσλ – θνληάκαηνο θαη 

νπηφπιηλζσλ – θνληάκαηνο κε ππνβνιή ηεο ζε εθειθπζκφ, ηνπ εηδηθνχ βάξνπο, ηνπ 

ζπληειεζηή Poisson θ.α (Οξθαλνπδάθεο,1992). 

4.2.5.3 Δπηηόπνπ ρεκηθνί 

Οη επηηφπνπ ρεκηθνί έιεγρνη ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

δηάξθεηαο δσήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, νπφηε δελ εθαξκφδνληαη ζε ηνηρνπνηίεο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη νη δχν επηηφπνπ ρεκηθνί έιεγρνη πνπ εθαξκφδνληαη ζην ζθπξφδεκα:  

1. Έιεγρνο ηνπ βάζνο ελαλζξάθσζεο 

2. Έιεγρνο ρισξηφλησλ 

4.2.5.4 Καζνιηθή θόξηηζε 

Θεσξεηηθά ην έζραην κέζν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θαηαζθεπψλ είλαη ε θαζνιηθή 

θφξηηζε, ρσξίο λα ππάξρνπλ ηα αξρηθά ζρέδηα θαη λα είλαη γλσζηή ε θέξνπζα ηθαλφηεηα. 

Κπξίσο ε ζπγθεθξηκέλε δνθηκή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ βιαβψλ εθαξκφδεηαη ζε θηίξηα 

απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, θαζψο νη ηδηφηεηεο ησλ ζηνηρείσλ απφ πέηξα,  μχιν, δνκηθφ 

ράιπβα θαη νπηφπιηλζν κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ επθνιφηεξα επί ηφπνπ. Ζ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ γίλεηαη κε κηθξνδνλήζεηο, αξκνληθέο δηεγέξζεηο ή άιιεο απνδεθηέο κεζφδνπο 

δηέγεξζεο. ηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίδνληαη ηα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηαζθεπήο ή 

επηκέξνπο ηκήκαηνο ηεο. Ζ αλάιπζε ππνδεηθλχεη αλ ππάξρεη  ππέξβαζε ησλ επηηξεπφκελσλ 

ηάζεσλ ππφ δεδνκέλε θφξηηζε  (ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΣΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ, 2009).  
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4.2.6 Βιάβεο ππό ηε δξάζε ζηαηηθώλ θαη ζεηζκηθώλ θνξηίζεσλ 

Μηα αθφκε κνξθή βιάβεο πνπ κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηα θηίξηα απφ θέξνπζα 

ηνηρνπνηία είλαη ππφ ηελ δξάζε ζεηζκηθψλ θαη ζηαηηθψλ θνξηίζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ 

βιαβψλ απφ ζεηζκηθή δηέγεξζε είλαη φηη αλαπηχζζνληαη κέζα ζε πνιχ γξήγνξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Οη βιάβεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ ζεηζκηθή θαηαπφλεζε ηνπ θηηξίνπ κπνξεί 

λα είλαη ζπλδπαζκφο  θαη άιισλ θνξηηζηεθψλ θαηαζηάζεσλ θαη θαηαλαγθαζκψλ πνπ 

επηβάιινληαη ζηελ θαηαζθεπή (π.ρ. κφληκα ή θηλεηά θνξηία, δηαθνξηθέο θαζηδήζεηο θ.α)  

(Μ.Γεκνζζέλνπο, 1999),  (Σζνηζνο, 1994). Γη‟ απηφ ην ιφγσ επηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε 

θαηαγξαθήο επαθξηβψο ησλ αηηηψλ πνπ πξνθαινχλ νη θζνξέο ψζηε λα δηεπθξηληζηεί αλ 

νθείινληαη ζην ζεηζκφ ή ζε θάπνηα άιιε αηηία.  

Οη κνξθέο αζηνρία ζηελ ηνηρνπνηίαο πξνθχπηνπλ κέζα απφ ζπλδπαζκφ νξζψλ θαη 

δηαηκεηηθψλ ηάζεσλ. 

Οη πην ζπρλέο κνξθέο αζηνρίαο θνληάκαηνο είλαη : 

 Γηαηκεηηθέο ξεγκαηψζεηο απφ ζπλδπαζκφ δηαηκεηηθψλ θαη ζιηπηηθψλ ηάζεσλ  

 Δθειθπζηηθέο ξεγκαηψζεηο ζε πεξηνρέο αλάπηπμεο εθειθπζηηθψλ ηάζεσλ. πλήζσο 

παξνπζηάδνλαη ιφγσ θάκςεο ηνπ θάησ κέξνπο πςίθνξκσλ πεζζψλ θαη ζηηο γσλίεο 

αλνηγκάησλ ιφγσ αλάπηπμεο έληνλσλ ηάζεσλ πνπ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο είλαη θαη 

εθειθπζηηθέο. 

ε πεξηπηψζεηο φπνπ μεπεξαζηεί ην φξην ηνπ 30% ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο κπνξεί λα 

παξαηεξεζνχλ νη παξαθάησ κνξθέο αζηνρίαο: 

 Γηαηκεηηθέο ξεγκαηψζεηο κε ηαπηφρξνλε ζξαχζε ησλ ιηζνζσκάησλ 

 Καηαζηξνθή ηεο ηνηρνπνηίαο, ε νπνία ζπλήζσο παξνπζηαάδεηαη ζηα άθξα, σο 

απνηέιεζκα ησλ ζιηπηηθψλ ηάζεσλ πνπ αλαπηχζνληαη πνιχ θνληά ζηε ζιηπηηθή 

αληνρή ηεο ηνηρνπνηίαο. (Ηγλαηάθεο, 1991) 

4.2.7 εηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά Κύπξνπ 

ηνλ έιεγρν κηαο θαηαζθεπήο ν κεραληθφο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδεη εθηφο απφ ηα 

δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη φια ηα πηζαλά θνξηία πνπ έρνπλ επηβιεζεί θαη πξφθεηηαη λα 

επηβιεζνχλ ζην θνξέα. Έηζη ζα πξέπεη λα εθηηκνχληαη νη θζνξέο ηεο θαηαζθεπήο ιφγσ 

ζεηζκηθψλ θνξηίζεσλ αιιά θαη νη κειινληηθέο πηζαλέο θνξηίζεηο απφ ζεηζκφ. 
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Μειεηψληαο ζπγθεθξηκέλα ηνλ θππξηαθφ ρψξν δηαπηζηψλνπκε φηη αλήθεη ζηε 

δεχηεξε ζεηζκνγελή δψλε ηεο γεο θαη ρσξίδεηαη ζε ηξείο ζεηζκηθέο δψλεο κε βάζε ηηο 

ζεηζκηθέο εληάζεηο πνπ αλακέλνληαη.  

Απφ ην 1986 φηαλ άξρηζαλ λα ηδξχνληαη νη πξψηνη ζεηζκνινγηθνί ζηαζκνί ζε 

γεηηνληθέο ρψξεο, άξρηζαλ λα ζπιιέγνληαη ζηνηρεία γηα ηνπο ζεηζκνχο πνπ ζπκβαίλνπλ  

ζηελ Κχπξν θαη ην επξχηεξν ζαιάζζην ρψξν. Σα απνηέιεζκα ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ απφ 

ηνπο ζεηζκνχο κεηαμχ 1986 θαη 1999 θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 20.  

πγθεθξηκέλα θνληά ζηελ πεξηνρή ηεο Λεκεζνχ παξαηεξήζεθαλ ηξείο ζεηζκνί κε 

θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηνπ 1927, 1937 θαη 1999, ελψ νη πιένλ θαηαζηξεπηηθνί ζεηζκνί 

ηνπ εηθνζηνχ αηψλα ήηαλ απηνί ηνπ 1941, 1953 θαη 1995. Δπίζεο απφ ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα 

πξνθχπηεη κηα ζεσξεηηθή ζπρλφηεηα ζεηζκψλ πνπ αληηζηνηρεί κε έλαλ θαηαζηξνθηθφ 

ζεηζκφ θάζε 120 ρξφληα.  

 

Δηθόλα 20 Δπίθεληξα ζεηζκώλ κεηαμύ 1986-2009. Πεγή: (Σκήκα Γεσινγηθήο Δπηζθόπεζεο, 2011) 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ ράξηε είλαη θαλεξφ φηη ε θχξηα ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζπγθεληξψλεηαη δπηηθά θαη λφηηα ηνπ λεζηνχ αθνινπζψληαο ην Κππξηαθφ ηφμν, ην νπνίν 

απνηειεί ην ηεθηνληθφ φξην κεηαμχ επξαζηαηηθήο θαη αθξηθαληθήο ιηζνζθαηξηθήο πιάθαο  

(Σκήκα Γεσινγηθήο Δπηζθφπεο, 2002). 

Βάζε ηνπ ζεηζκηθνχ ράξηε ηεο Κχπξνπ πνπ παξνπζηάδεηαη πην θάησ, ε πεξηνρή ηεο 

Λεκεζνχ θαηαηάζζεηε ζηε ζεηζκηθή δψλε ΗΗΗ, ηεο νπνίαο ε κέγηζηε επηηάρπλζε εδάθνπο 

είλαη 0,5 AgR θαη 10% πηζαλφηεηα ππέξβαζεο απηήο ηεο ηηκήο ηα επφκελα 50 ρξφληα. 
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Δηθόλα 21Υάξηεο εηζκηθώλ δσλώλ Κύπξνπ. Πεγή: (Σκήκα Γεσινγηθήο Δπηζθόπεζεο, 2011) 

 

4.2.8 Υξεζηκόηεηα ειέγρσλ δηάγλσζεο βιαβώλ 

Απφ ηελ αξραηφηεηα ε πέηξα ζπλαληάηαη σο θχξην δνκηθφ πιηθφ ησλ θαηαζθεπψλ 

θαη είλαη γλσζηή ε αληνρή ηεο ζην ρξφλν. Σαπηφρξνλα φκσο ππφθεηηαη θαη ζηνπο λφκνπο 

θζνξάο πνπ δηέπνπλ θαη ηα ππφινηπα δνκηθά πιηθά. Όηαλ κηα θαηαζθεπή πνπ ν θέξνλ 

νξγαληζκφο ηεο απνηειείηαη απφ πέηξα ή νπηφπιηλζν θαη πξφθεηηαη λα ππνζηεί θάπνηαο 

κνξθήο επέκβαζε, έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ είλαη νη αβεβαηφηεηεο 

σο πξνο ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο. Σα θχξηα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ αθνξνχλ ζηελ 

αληνρή ησλ δνκηθψλ πιηθψλ πνπ απνηεινχλ ηνλ θέξσλ νξγαληζκφ ηνπ θηηξίνπ, ζηνλ ζσζηφ 

ηξφπν θαηαζθεπήο ηεο ηνηρνπνηίαο, ζην ζπλδεηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, θαζψο θαη 

πιήζνο εξσηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε νξαηέο ξσγκέο, απνθινηψζεηο θαη άιιεο ελδείμεηο 

βιαβψλ. 

Με ηνλ νπηηθφ έιεγρν κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ νη εμσηεξηθέο ελδείμεηο ησλ 

πξνρσξεκέλσλ ζηαδίσλ δηάβξσζεο, φκσο γηα ηελ πιήξε επίγλσζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ πξέπεη λα γίλνπλ πεηξακαηηθνί έιεγρνη δηάγλσζεο 

βιαβψλ. 

χκθσλα κε ηνλ Δπξσθψδηθα 8 νη κεηξήζεηο θαη έιεγρνη θηηξίσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί 

βιάβεο κπνξνχλ λα γίλνπλ είηε επηηφπνπ είηε ζην εξγαζηήξην. Ζ επηινγή ησλ ειέγρσλ ζα 

απνθαζηζηεί αλάινγα κε ην ππφ εμέηαζε θηίξην (Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, 2004). 
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Οη κέζνδνη αλίρλεπζεο βιαβψλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα βιάβεο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ζεηζκφ αιιά θαη ιφγσ πνιιψλ άιισλ αηηηψλ πνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

επηδξνχλ ζην θηίξην. εκαληηθφ είλαη λα γίλεηαη δηάγλσζε φισλ ησλ βιαβψλ πνπ έρνπλ 

πξνθιεζεί ζε έλα θηίζκα αλεμαξηήησο ηεο αηηίαο θαη λα ζπλππνινγίδνληαη ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ηεο θαηαζθεπήο. 
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5 ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΔΓΙΟΤ 

5.1 Πεξηγξαθή θηηξίνπ 

 

Δηθόλα 22. Άπνςε θηηξίνπ πξνο κειέηε. 

 

5.1.1 Κηηξηνινγηθή αλάιπζε 

Σν θηίξην βξίζθεηαη εληφο ηνπ παιηνχ θέληξνπ Λεκεζνχ επί ηεο νδνχ Θεξκνππιψλ 

22 θαη είρε ρξήζε νηθίαο, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη εγθαηαιειεηκκέλν. 

Πξφθεηηαη γηα έλα πιαηπκέησπν θηίζκα κε μχιηλε δχξηρηε θαη κνλφξηρηε ζηέγε.  Ζ 

θχξηα φςε ηνπ θηηξίνπ θαη ε θχξηα είζνδνο βξίζθνληαη ζηελ δπηηθή πιεπξά ηνπ θηίζκαηνο. 

Ζ πξφζβαζε ζην εζσηεξηθφ απφ ηνλ δξφκν γίλεηε κέζν πέηξηλεο θιίκαθαο. ηελ αλαηνιηθή 

πιεπξά ηνπ θηίζκαηνο ππάξρεη απιή, ε νπνία δελ είλαη ρψξνο δηαθίλεζεο αλζξψπσλ θαη 

δψσλ γηα εμππεξέηεζε αγξνηηθψλ αζρνιηψλ, παξακέλεη φκσο ζεκείν αλαθνξάο θαη ν 

πλεχκνλαο ηεο αζηηθήο θαηνηθίαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη ιφγσ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ απφ 

πνιχ έληνλε εζσζηξέθεηα. Ο ρψξνο πγηεηλήο, ην πιπζηαξηφ θαη ε θνπδίλα βξίζθνληαη ζε 

πξνέθηαζε ηνπ ζπηηηνχ, μεθνκκέλα απφ ηελ ππφινηπε θαηαζθεπή. 

5.1.2 Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Γχν βαζηθνί φγθνη ζπλζέηνπλ ηελ κνξθή ηνπ θηηξίνπ κε ηνλ θχξην φγθν λα 

βξίζθεηαη Γπηηθά θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ. ην θηίζκα δελ ππάξρεη ζπκκεηξία σο πξνο ηνλ 

θαηαθφξπθν άμνλα θαη ν θχξηνο φγθνο ζπλζέηεη ηελ κνξθή ηνπ θηηξίνπ κε ηέζζεξηο ζεηξέο 

αλνηγκάησλ. Γηαθνζκεηηθέο ηξαβερηέο ηαηλίεο πιαηζηψλνπλ ηελ πφξηα θαη ηα παξάζπξα. Ζ 
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πφξηα είλαη μχιηλε δίθπιιε  ηακπιαδσηή κε πεξίηερλν κεηαιιηθφ θηγθιίδσκα ζηνπο 

παινθεγγίηεο ηνπ ππέξζπξνπ. Σα παξάζπξα είλαη γεξκαληθνχ ηχπνπ, ελψ κέζα απφ απηά 

ππάξρεη πεξίηερλν θηγθιίδσκα. Ο ζνβάο δηαηεξείηε κφλν ζηελ πξφζνςε ηνπ θηηξίνπ, φπνπ 

θέξεη ρξψκα εξπζξφ.  

Δζσηεξηθά ην πφξηην πιαηζηψλεηαη κε δχν δσκάηηα πνπ αλνίγνπλε ζε απηφ θαη κε 

δχν ακθίπιεπξα θαηλψκαηα (εηθφλα 23). ην λφηην ηκήκα ηνπ θηίζκαηνο βξίζθεηαη ν 

δεπηεξεχνλ φγθνο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη δχν δσκάηηα. ηνλ δεπηεξεχνλ φγθν εθάπηνληαη 

ηξείο αθφκε κηθξφηεξνη φγθνη ελφο δσκαηίνπ πνπ εμππεξεηνχζαλ ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο θαη 

θαίλεηαη λα είλαη κεηαγελέζηεξεο πξνζζήθεο. 

 

Δηθόλα 23 Δζσηεξηθόο ρώξνο – Πόξηηνλ κε ακθίπιεπξα θαηλώκαηα.  
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Πίλαθαο 6. Γηάγξακκα ξνήο εξγαζηώλ. 
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5.2 Σνπνγξαθηθή Απνηύπσζε 

5.2.1 Αλαγλώξηζε πεξηνρήο ζάξσζεο. 

Σν αληηθείκελν ηεο απνηχπσζεο απνηειεί ηκήκα ηνπ θηηξίνπ πνπ πεξηγξάθεθε 

παξαπάλσ θαη πεξηιακβάλεη ηνπο ηξεηο θχξηνπο ρψξνπο ζηελ πξφζνςε ηνπ. πγθεθξηκέλα 

απνηππψζεθαλ ηα εζσηεξηθά ησλ ηξηψλ ρψξσλ θαζψο θαη ε θχξηα πξφζνςε ηνπ θηίζκαηνο. 

5.2.2 Πνιπγσλνκεηξηθό δίθηπν 

Ζ ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηνπ θηηξίνπ άξρηζε κε ηελ ράξαμε φδεπζεο. Έηζη 

εγθαηαζηάζεθε έλα δίθηπν 7 ζηαζεξψλ ζεκείσλ ηα νπνία κεηξήζεθαλ σο αλεμάξηεηε 

θιεηζηή φδεπζε. Οη ζέζεηο ησλ ζεκείσλ επηιέρζεθαλ κε ηξφπν ψζηε λα θαιχπηεηαη φιε ε 

πεξηνρή πνπ είλαη ππφ εμέηαζε θαη λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ακνηβαίαο νξαηφηεηαο 

κεηαμχ ησλ ζεκείσλ ζηελ φδεπζε (εηθφλα 24). 

 

Δηθόλα 24 Σνπνζέηεζε γεσδαηηηθνύ ζηαζκνύ ζην δσκάηην 101 κε κέγηζηε δπλαηή νξαηόηεηα από ηηο 

ππόινηπεο ζηάζεηο θαη ζεκεία ελδηαθέξνληνο. 

Δπεηδή ε ρξήζε ηνπ laser scanner έγηλε γηα ηελ απνηχπσζε θαη ηεο εμσηεξηθήο 

επηθάλεηαο ηεο ζηέγεο, εγθαηαζηάζεθε 1 ζηαζεξφ ζεκείν (ST3) ζην δψκα γεηηνληθνχ 

δηψξνθνπ θηίζκαηνο, απφ ην νπνίν επηηξέπεηαη ε πιήξε νξαηφηεηα ηεο ζηέγεο (εηθφλα 16 

Παξάξηεκα 7.6 Καηάινγνο εηθφλσλ ππφ κειέηε θηηξίνπ) 

Σν δίθηπν νξηδνληηνγξαθηθνχ ειέγρνπ ηεο απνηχπσζεο εμαξηήζεθε απφ ην πξψην 

ζηαζεξφ ζεκείν (S1) πνπ νξίζζεθε κε ζπληεηαγκέλεο (100,100,100) θαη νξίδνληαο 

αδπκνχζην 0rad παξάιιεια κε ηνλ δξφκν. 
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Ζ ζήκαλζε ησλ ζεκείσλ ηνπ δηθηχνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξψκα ζήκαλζεο 

ζηάζεσλ ελψ ζηα ζεκεία εζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απιή έλδεημε κε ηνπ 

ζεκείνπ κε κνιχβη ή απηνθφιιεηεο ηαηλίεο, νη νπνίεο ζηελ ζπλέρεηα αθαηξέζεθαλ. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ πςνκέηξσλ ησλ ζεκείσλ ζηάζεσλ έγηλε κε ηξηγσλνκεηξηθή 

ρσξνζηάζκεζε. 

5.2.3 Απηνζρέδηα ζθαξηθήκαηα 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηνπνγξαθηθήο απνηχπσζεο απαξαίηεηε είλαη ε δεκηνπξγία 

ζθαξηθήκαηνο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηαζεξά ζεκεία ζηα νπνία ηνπνζεηείηαη ν 

γεσδαηηηθφο ζηαζκφο (total station). Δπίζεο, ην θαιφ ζθαξίθεκα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο 

ζσζηήο απφδνζεο ησλ ζρεδίσλ, θαζψο απνδίδεη ζε κηθξνγξαθία ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπ 

ρψξνπ κε ζεκεησκέλα επάλσ ηα ζεκεία ιεπηνκεξεηψλ φπσο απνηππψζεθαλ θαζψο θαη 

άιιεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δηθόλα 25. θαξίθεκα θηηξίνπ κε ζηάζεηο νξγάλσλ θαη ζηόρνπο. 

5.2.4 Όξγαλα κεηξήζεσλ  

Γηα ηηο κεηξήζεηο ησλ νδεχζεσλ θαη ησλ ζεκείσλ ιεπηνκεξεηψλ θαηά ηελ 

απνηχπσζε ρξεζηκνπνηήζεθε ν ςεθηαθφο γεσδαηηηθφο ζηαζκφο Total Station TS 1200 ηεο 

Leica. Μεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηαζκνχ είλαη φηη έρεη θαθφ 40 mm, κεγέζπλζε 

30x θαη ειάρηζηε απφζηαζε εζηίαζεο 1,5m. Ζ δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ζην 

ελζσκαησκέλν θαηαγξαθηθφ ηνπ νξγάλνπ είλαη 1750/ΜΒ  (Leica, 2009, ζει.7-8) 
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Καηά ηε ιεηηνπξγία κέηξεζεο κε ρξήζε αλαθιαζηήξα ρξεζηκνπνηήζεθε ην θπθιηθφ 

κηθξφ πξίζκα ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ζπλαξκνινγνχκελε ξάβδν πνπ 

θηάλεη ηα 1,30m. H κεηξνχκελε απφζηαζε ζηε ιεηηνπξγία IR κπνξεί λα θηάζεη ηα 3.500 m 

θαη ε αθξίβεηα θπκαίλεηαη απφ 2mm+2ppm έσο 4mm+2ppm, ζηα 0-500m θαη  > 500m, 

αληίζηνηρα  (Leica, 2009 ζει.5). 

5.2.5 Δπίιπζε πνιπγσλνκεηξηθνύ δηθηύνπ 

ηε ζπλέρεηα κε ην πξφγξακκα ηεο Σαρπκεηξίαο έγηλε επίιπζε ηξηγσληζκνχ κε ηελ 

Μέζνδν Διάρηζησλ Σεηξαγψλσλ ζηηο ηξείο δηαζηάζεηο. ηελ εηθφλα 26 θαίλεηαη, ζην 

πξφγξακκα ηεο ηαρπκεηξίαο, ε αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ ηνπ γεσδαηηηθνχ ζηαζκνχ. 

 

Δηθόλα 26. Αθξίβεηα κεηξήζεσλ. 

ηε ζπλέρεηα έγηλε ε επίιπζε απφ ην πξφγξακκα πξνθχπηνληαο φιεο νη απνζηάζεηο 

κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ, θαζψο θαη νη απνθιίζεηο ηνπο.  

 

Δηθόλα 27. Απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ ζηαζκώλ θαη νη απνθιίζεηο ηνπο. 



ΥΡΖΖ ΑΡΧΣΖ LASER ΓΗΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

50 

 

Ακέζσο κεηά αθνινπζεί ην ζθαξίθεκα ηνπ δηθηχνπ ηεο φδεπζεο φπνπ ζεκεηψλεηαη 

ε ζέζε ησλ ζεκείσλ ζηάζεο θαη ν πίλαθαο επίιπζεο ηεο πνιπγσληθήο φδεπζεο.  

 

Δηθόλα 28. θαξίθεκα δηθηύνπ όδεπζεο. 

Δπίζεο ζην επφκελν ζθαξίθεκα ηνπ δηθηχνπ ηεο φδεπζεο θαίλεηαη ε αιιειεμάξηεζε 

ησλ ζεκείσλ κεηαμχ ηνπο, ψζηε ην ζθάικα ησλ κεηξήζεσλ λα κεησζεί. Ζ απφθιηζε θάζε 

απφζηαζεο θαλεξψλεηαη κε ην κέγεζνο ηεο έιιεηςεο. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ε 

απεηθφληζε ησλ ειιείςεσλ θαη ν πίλαθαο κε ην κήθνο ησλ αμφλσλ α, β ησλ ειιείςεσλ.    

 

Δηθόλα 29. Απεηθόληζε ησλ ειιείςεσλ ζθάικαηνο. 

Πίλαθαο 7. πληεηαγκέλεο πνιπγσλνκεηξηθόύ δηθηύνπ - Απόιπηεο ειιείςεηο ζθάικαηνο.  
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Ζ εμσηεξηθή φδεπζε έθιεηζε κε νξηδνληηνγξαθηθφ ζθάικα θαη πςνκεηξηθφ ζθάικα ησλ 

ζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 8. 

Πίλαθαο 8. Δπίιπζε ηξηγσληζκνύ - πληεηαγκέλεο ζεκείσλ. 

 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 9 ε αθξίβεηα ησλ δηθηχσλ νξηδφληηνπ θαη θαηαθφξπθνπ ειέγρνπ 

πνπ πξνέθπςε είλαη εληφο ησλ πξνδηαγξαθψλ. 

Πίλαθαο 9. Αθξίβεηα ησλ δηθηύσλ νξηδόληηνπ θαη θαηαθόξπθνπ ειέγρνπ 

 

*κήθνο ηνπ κεγάινπ εκηάμνλα ηεο έιιεηςεο ζθάικαηνο (ζηελ θιίκαθα ηνπ δηαγξάκκαηνο) 

**ζθάικα θιεηζίκαηνο φδεπζεο. 

Πεγή:  (Κ.Σνθκαθίδεο, ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΠΟΣΤΠΧΔΧΝ ΜΝΗΜΔΙΧΝ ) 

5.3 Leica ScanStation C10   

 

Δηθόλα 30. Laser scanner C10. Πεγή: Πξνζσπηθό αξρείν. 
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Σν ζπγθεθξηκέλν Laser Scanner ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ 

δηαηεξεηένπ θηηξίνπ επί ησλ νδψλ Μαξαζψλνο θαη Θεξκνππιψλ 22. 

Σν ScanStasion C10 πξνζθέξεηαη γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ κπνξεί λα γίλεη κε 

ηε ρξήζε Laser Scanner, ιφγσ ηεο επρξεζηίαο ηνπ θαη ηεο αθξίβεηαο πνπ πξνζθέξεη. Σν 

ScanStation C10 αλήθεη ζηνπο παλνξακηθνχο ζαξσηέο (Panorama scanners), δηαζέηεη 2 

θηλνχκελα θάηνπηξα ηα νπνία δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα απνηχπσζεο 270
ν
 θαηά ηνλ 

θαηαθφξπθν άμνλα.  Ζ γσληαθή ηνπ αλάιπζε είλαη 60mrad θαη ε αθξίβεηα κηαο κέηξεζεο 

είλαη 6mm θαη 4mm σο πξνο ηελ ζέζε θαη ηελ απφζηαζε ηνπ γηα εκβέιεηα απφ 1m κέρξη θαη 

50m. Ζ ζθφπεπζε ησλ αληηθεηκέλσλ γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ςεθηαθήο θσηνγξαθηθήο 

κεραλήο ησλ 5 megapixel. Δπηπιένλ ε ςεθηαθή κεραλή αλαγλσξίδεη απηφκαηα ηνπο 

ζηφρνπο θαη ιακβάλεη θσηνγξαθίεο κεηά ηελ θάζε ζάξσζε, ψζηε λα δίλεηαη ζηα λέθε 

ζεκείσλ ρξσκαηηθή απφδνζε. Ο αλαιπηηθφο πίλαθαο κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ laser 

scanner βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα 7.5 Υαξαθηεξηζηηθά laser scanner C10. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα 10 γίλεηαη ε αληηζηνηρία ρξήζεο ηνπ θαηάιιεινπ νξγάλνπ 

σο πξνο ην κέγεζνο ηνπ αληηθεηκέλνπ απνηχπσζεο. 

Πίλαθαο 10. πζρέηηζε ρξήζεο νξγάλσλ απνηύπσζεο, αξηζκό ζεκείσλ θαη κέγεζνο αληηθεηκέλνπ 

 

Πεγή:  (English heritage, 2007) 
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Δηθόλα 31. θόπεπζε από ην laser scanner ζην 

twin reflector. 

Δηθόλα 32. Twin reflector.  

5.4 πιινγή δεδνκέλσλ κε επίγεην ζαξσηή ιέηδεξ 

ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαηά ην ζηάδην ηεο 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ, είλαη ε ζπλέλσζε ησλ κεκνλσκέλσλ λεθψλ λα γίλεη 

απηφκαηα απφ ην φξγαλν ψζηε λα απνθεπρζεί ε ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ηεο 

γεσαλαθνξάο ζην αληίζηνηρν  ινγηζκηθφ cyclone. Γηα απηφ ην ιφγν 

αλαπηχρζεθε εληαίν πνιπγσλνκεηξηθφ θαη πςνκεηξηθφ δίθηπν πεξηκεηξηθά 

θαη εζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ, ψζηε λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ηνπνγξαθηθφ 

ζεκείν ζε θάζε επηκέξνπο ρψξν. Βάζε ησλ ηνπνγξαθηθψλ ζεκείσλ ν 

επίγεηνο ζαξσηήο ιέηδεξ ζάξσζε ην ππφ κειέηε θηίξην, δίλνληαο ν ηειηθφ 

ηξηζδηάζηαην κνληέιν. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ ζάξσζε 

ηνπ θηηξίνπ κε ην laser scanner είλαη ε εμήο:  

1) Οξηδνληίσζε θαη πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ νξγάλνπ (x,y,z) ζε ζέζεηο κε γλσζηέο 

ζπληεηαγκέλεο ηεο φδεπζεο. 

2) Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε ηνπ δίδπκνπ αλαθιαζηήξα (twin reflector) ζε ζεκεία 

φδεπζεο κε γλσζηέο ζπληεηαγκέλεο θαη κε ηξφπν πνπ λα είλαη νξαηφ απφ ηνλ επίγεην 

ζαξσηή (παξάδεηγκα εηθφλαο 31). 

3) ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζθφπεπζε ηνπ πάλσ ή θάησ ζηφρνπ θαη δίδνληαη ζηνλ επίγεην 

ζαξσηή νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ. Έηζη πξνζδηνξίδεηαη ε αθξηβήο ζέζε ηνπ ζαξσηή θαη 

πξνθχπηνπλ νη απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ απνζηάζεσλ  επίγεηνπ ζαξσηή – 

δίδπκνπ αλαθιαζηήξα θαη ησλ ζπληεηαγκέλσλ πνπ δφζεθαλ ζην φξγαλν.  
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Πίλαθαο 11. Απνθιίζεηο (delta) laser scanner σο πξνο ηηο ζηάζεηο κεδεληζκνύ. 

ηάζε Μεδεληζκόο σο πξνο ζηάζε Απνθιίζεηο (Delta) (m) 

ST4 ST1 
x:0.000 

y:0.004 

z:0.002 

ST11 ST1 
x:-0.001 

y:0.000 

z:0.004 

ST12 ST11 
x:0.000 

y:0.000 

z:0.004 

ST1 ST4 
x:0.000 

y:0.000 

z:-0.002 

ST13 ST11 
x:0.004 

y:0.000 

z:0.005 

ST2 ST1 
x:0.000 

y:0.001 

z:0.003 

ST3 Απζαίξεην 
Έγηλε γεσαλαθνξά ηνπ 

ζεκείνπ. 

   
4) Δπηινγή, απφ ηνλ επίγεην ζαξσηή, γηα πιήξε ή κεξηθή ζάξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη 

ηεο πνηφηεηαο αλάιπζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. ην ππφ κειέηε θηίξην, έγηλαλ πιήξεο 

ζαξψζεηο απφ φιεο ηηο ζέζεηο θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ παξακέηξσλ ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο ζάξσζεο, επηιέρζεθε εζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ αλάιπζε 

κέηξηα (medium) θαη εμσηεξηθά ρακειή (low). 

5) Σέινο, αθνχ νινθιεξσζεί ε ζάξσζε, πξνζδηνξίδνληαη νη ζηφρνη, ψζηε νη 

ζπληεηαγκέλεο ηνπο λα απνηεινχλ ζεκεία ζπληαχηηζεο θαη επαιήζεπζεο ησλ λεθψλ 

ζεκείσλ. 

 

 

Αθνχ νινθιεξψζεθε ε ιήςε ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε έλα λέθνο ζεκείσλ γηα 

νιφθιεξν ην αληηθείκελν κειέηεο θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζήζεθε ε κνληεινπνίεζε ηνπ. 

Δηθόλα 33. Γηαδηθαζία εηζαγσγήο ησλ ζπληεηαγκέλσλ ζηόρσλ ζην laser scanner. 
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6 ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

6.1 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ επίγεηνπ ζαξσηή laser 

6.1.1 Παξνπζίαζε λεθώλ ζάξσζεο 

Σα λέθε ζεκείσλ πνπ πξνέθπςαλ θέξνπλ πιεξνθνξίεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε 

ζην ίδην θαξηεζηαλφ ζχζηεκα αλαθνξάο κε ηξείο δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα θάζε άμνλα (x,y,z) 

θαη πεξηέρνπλ ην ρξψκα απφ ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ιακβάλνληαη κεηά ηελ ζάξσζε. Αξρηθά 

γίλεηαη κηα πξψηε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ νζφλε ηνπ επίγεηνπ ζαξσηή, ψζηε 

λα απνθαζηζηεί αλ έρνπλ ζαξσζεί νη επηζπκεηέο επηθάλεηεο. Δθφζνλ, ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ είλαη ηα επηζπκεηά εμάγνληαη ζην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο ηνπ λέθνπο ζεκείσλ 

(Cyclone). πλνιηθά ζπιιέρηεθαλ 169866378 ζεκεία απφ 8 δηαθνξεηηθέο ζαξψζεηο. ηε 

ζπλέρεηα ηα δεδνκέλα ησλ ζαξψζεσλ εηζάγνληαη ζην πξφγξακκα θαη πξνθχπηεη έλα 

ηξηζδηάζηαην κνληέιν, ζην νπνίν γίλεηαη απφδνζε ρξψκαηνο ησλ ζεκείσλ ησλ λεθψλ απφ 

ηηο θσηνγξαθίεο, πνπ ζπιιέρηεθαλ ζε θάζε ζάξσκα. Έηζη, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηα 

“ρξσκαηηζκέλα” ζεκεία κε ηελ βνήζεηα ηεο αλαθιαζηηθφηεηαο ησλ πιηθψλ λα δηαθξίλεηαη ε 

ελαιιαγή ησλ πιηθψλ. Δπίζεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ επηθάλεηεο απφ ηα ζεκεία ηα 

νπνία θξαηάλε ην ρξψκα ησλ θσηνγξαθηψλ, ε απφδνζε ησλ νπνίσλ εμεηάδεηαη ζηε 

ζπλέρεηα (Παξάξηεκα 7.6 εηθφλεο θαηά ην ζηάδην επεμεξγαζίαο ζην Cyclone). 

 

Δηθόλα 34. Πξώηε άπνςε όισλ ησλ λεθώλ ζεκείσλ, ρσξίο επεμεξγαζία. 
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Πίλαθαο 12. Γηαδηθαζία ζάξσζεο ππό κειέηε θηηξίνπ κε επίγεην ζαξσηή laser. 



ΥΡΖΖ ΑΡΧΣΖ LASER ΓΗΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

57 

 

6.1.2 θάικαηα – απνθιίζεηο θαηά ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζθνπφο ηεο φδεπζεο είλαη ε αλαθνξά ησλ λεθψλ ζεκείσλ ζε 

έλα εληαίν πνιπγσλνκεηξηθφ θαη πςνκεηξηθφ δίθηπν. Μεηαμχ ησλ γλσζηψλ ζεκείσλ ηεο 

φδεπζεο πνπ επηιχζεθαλ ήηαλ θαη ε ζηάζε st3, ε νπνία νξίζηεθε ζε δψκα γεηηνληθνχ 

δπφξνθνπ θηίζκαηνο θαη ζα εμππεξεηνχζε ζηελ ιήςε δεδνκέλσλ ηεο ζηέγεο ηνπ ππφ 

κειέηε θηηξίνπ. Όκσο θαηά ηελ δηάξθεηα βξνρφπησζεο θαη ιφγσ ηνπ πιηθνχ επηθάιπςεο 

ηνπ δψκαηνο ε ζηάζε st3 ζβήζηεθε. Έηζη ε ζάξσζε απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε έγηλε απν 

ηπραίν ζεκείν ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γλσζηέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ “ρακέλνπ” ζεκείνπ. Σν 

αλακελφκελν απνηέιεζκα ήηαλ ε δεκηνπξγία απφθιηζεο κεηαμχ ησλ λεθψλ ηεο ζηάζεο st3 

κε ηα λέθε ησλ ππφινηπσλ ζηάζεσλ. (εηθφλα 35)  

 

 

 

Γηα λα ελνπνηεζεί ην λέθνο ζεκείσλ ηεο “ ρακέλεο” ζηάζεο κε ηηο ππφινηπεο, 

επηιέρζεθαλ ηα λέθε ζεκείσλ ηα νπνία νξίζηεθαλ σο αξρή ηνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

βάζε απηψλ έγηλε γεσαλαθνξά ηνπ λέθνπο ηεο ζηάζεο st3. Ζ δηαδηθαζία ηεο γεσαλαθνξάο 

πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

6.2 πλέλσζε λεθώλ ζεκείσλ 

6.2.1  Γεσαλαθνξά (Rgistration) 

Ζ απφδνζε ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ ηνπ θηηξίνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζπλέλσζε 

κεκνλσκέλσλ λεθψλ ζεκείσλ, ηα νπνία έρνπλ ιεθζεί απφ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο. Ζ 

ζπλέλσζε ησλ ζεκείσλ ζε έλα θνηλφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ επηηπγράλεηαη κέζν ηνπ 

cyclone (πξφγξακκα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ) κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ “registration”. Κάζε 

Δηθόλα 35. Κάηνςε γεηηνληθνύ θηηξίνπ κε εκθαλή απόθιηζε ησλ λεθώλ ζην 

πεξίγξακκα ησλ θηηξίσλ. 
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λέθνο ζεκείσλ αλαθέξεηαη ζην ζχζηεκα αλαθνξάο. Μεηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ registration 

δχν ή πεξηζζφηεξνη ζηαζκνί έρνπλ έλα θνηλφ ζχζηεκα αλαθνξάο. πλήζσο έλαο απφ απηνχο 

νξίδεηαη σο ζηαζκφο αλαθνξάο βάζε ηνπ νπνίνπ κεηαζρεκαηίδνληαη νη ππφινηπνη έηζη ψζηε 

λα έρνπλ ηνλ ίδην πξνζαλαηνιηζκφ θαη πξνέιεπζε (Jose Luis Lerma Garcia, Version 4 June 

2008) 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ cloud alignment ή registration κπνξεί λα γίλεη κε δχν ηξφπνπο. 

χκθσλα κε ηνλ πξψην, (registration target to target) ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθνί ζηφρνη νη 

νπνίνη ηνπνζεηνχληαη ζε δηάθνξεο ζέζεηο πάλσ ζην αληηθείκελν, απηνί ζηε ζπλέρεηα 

ζθαλάξνληαη κε αθξίβεηα απφ θάζε ζέζε, πξνζδηνξίδνληαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπο θαη ηα 

ζθαλαξίζκαηα ελψλνληαη βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ ζηφρσλ. Ζ δεχηεξε κέζνδνο έλσζεο ησλ 

λεθψλ θαιείηαη γεσαλαθνξά, (point cloud registration) απηή ηε θνξά θάζε λέθνο 

πξνζαλαηνιίδεηαη κε βάζε ηα γλσζηά ζεκεία ησλ νπνίσλ νη ζπληεηαγκέλεο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε. Απηή ε κέζνδνο αθνινπζήζεθε γηα ηελ 

δηφξζσζε ηνπ ζθάικαηνο ηνπ λέθνπο πνπ πξνήιζε απφ ηελ ζηάζε st3. Ζ κέζνδνο ηεο 

γεσαλαθνξάο βαζίδεηαη ζηνλ αιγφξηζκν ICP (Interactive Closest Point), ν νπνίνο ελνπνηεί 

δηαδνρηθά λέθε, ππνινγίδνληαο θάζε θνξά ηηο παξακέηξνπο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ 

νκνηφηεηαο ρσξίο ηελ θιίκαθα. Έηζη κε ηελ επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία ππνινγίδνληαη θάζε 

θνξά νη λένη παξάκεηξνη. Ζ δηαδηθαζία ζηακαηά φηαλ ηθαλνπνηεζνχλ ηα θξηηήξηα αθξίβεηαο 

πνπ έρνπλ νξηζζεί θαη ην πξφγξακκα ραξαθηεξίδεη σο επηηπρή ηε δηαδηθαζία ηνπ 

registration. ε πεξίπησζε πνπ ην ζπλελσκέλν λέθνο ραξαθηεξηζηεί σο αλεπηηπρήο ηφηε 

πξέπεη λα ειεγρζνχλ απφ ηνλ ρξήζηε ηα νκφινγα ζεκεία θαη λα επαλαπξνζδηνξηζζνχλ. Αλ 

εμαθνινπζήζεη ην ζπλελσκέλν λέθνο λα κελ βξίζθεηαη ζηα επηζπκεηά πεξηζψξηα 

ζθάικαηνο ηφηε κπνξεί λα ειεγρζεί ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα θαη αλ βξίζθεηαη κέζα 

ζην επηζπκεηά πιαίζηα λα νινθιεξσζεί ε ζπλέλσζε (Jose Luis Lerma Garcia, Version 4 

June 2008),  (Paul J. Best, 1992). 

πγθεθξηκέλα ην registration ηεο ζηάζεο st3 έγηλε βάζε ηνπ γλσζηνχ ηνπηθνχ 

ζπζηήκαηνο ησλ ππφινηπσλ ζηάζεσλ (εηθφλα 36). 
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Δηθόλα 36. Απεηθόληζε ηνπ λέθνπο ζεκείσλ ηεο ζηάζεο st3 ζηα αξηζηεξά θαη ησλ ππνινίπσλ ζηάζεσλ 

ζηα δεμηά. 

 

ηε ζπλέρεηα απαηηείηαη ε εηζαγσγή 3 θνηλψλ ζεκείσλ κεηαμχ ησλ λεθψλ ηεο 

εηθφλαο 36 . Σα νκφινγα ζεκεία πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά γηα φζν ην δπλαηφλ φιε 

ηελ επηθαιππηφκελε πεξηνρή θαη λα κελ είλαη ζπλεπζεηαθά. Ζ αθξίβεηα ησλ ζεκείσλ δελ 

είλαη απαξαίηεηα λα είλαη κεγάιε φκσο δίλνληαη πξνζεγγηζηηθά απμάλνληαο ηηο επαλαιήςεηο 

πνπ ζα ρξεηαζηεί ν αιγφξηζκνο κέρξη λα ζηακαηήζεη. ηελ εηθφλα 37 παξνπζηάδεηαη 

παξάδεηγκα ελφο απφ ηα ηξία θνηλά ζεκεία πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ γεσαλαθνξά. 

 

Δηθόλα 37. Κνηλό ζεκείν κεηαμύ ηνπ λέθνπο ζεκείσλ ηνπ st3 θαη ησλ ππνινίπσλ. 
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Έηζη ν αιγφξηζκνο: 

 πξνρσξά ζηελ αληηζηνίρεζε θάζε θνηλνχ ζεκείνπ ηνπ ελφο ζεκείνπ κε ηα 

αληίζηνηρα ηνπ ζεκεία ηνπ δεχηεξνπ λέθνπο ζεκείσλ 

 ππνινγίδεη ηελ θίλεζε πνπ ειαρηζηνπνηεί ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα 

κεηαμχ ησλ ζεκείσλ 

 ελνπνηεί ηα λέθε ζεκείσλ θαηά ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηήζεη ην κέζν 

ηεηξαγσληθφ ζθάικα, δίλνληαο ην ηειηθφ απνηέιεζκα (εηθφλα38). 

 

Δηθόλα 38. Πξόζνςε ππό κειέηε θηηξίνπ κεηά ην registration κε uploading ησλ θσηνγξαθηώλ. Πεγή: 

Πξνζσπηθό αξρείν. 

 

6.3 Ππθλόηεηα λέθνπο ζεκείσλ 

Αθνχ νινθιεξψζεθε ε γεσαλαθνξά ησλ λεθψλ, πξνέθπςε έλα λέθνο ζεκείσλ κε 

ππθλφηεηα απφ 0,056m έσο θαη 0,25m. Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε ε αιιαγή ηεο ππθλφηεηαο ησλ 

λεθψλ ζεκείσλ (point clouds) αλάινγα ηεο αλάιπζεο πνπ δφζεθε πξνο ζάξσζε. 

πγθεθξηκέλα ζην δσκάηην 103 (βιέπε παξάξηεκα θαηάινγνο ζρεδίσλ) κε ζάξσζε ρακειή 

(low) ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν θνληηλφηεξσλ θχθισλ ζεκείσλ είλαη 0.112m. (εηθφλα 

40), ελψ ζην δσκάηην 102 κε ζάξσζε κέηξηα (medium) ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν 

θνληηλφηεξσλ θχθισλ ζεκείσλ είλαη 0.056m (εηθφλα39). 
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6.4 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζην πξόγξακκα cyclone 

6.4.1 “Φηιηξάξηζκα” ηνπ ζνξύβνπ 

Λφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ ζεκείσλ (ζπλνιηθφο αξηζκφο ζεκείσλ: 169866378) δελ 

κπνξνχλ λα εμαρζνχλ νπνηαδήπνηε ζπκπεξάζκαηα, θαζψο ε παξεκβνιή ηνπ ζνξχβνπ είλαη 

παξαπιαλεηηθή θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα απνηειέζκαηα. Αξρηθά είρε 

ζαξσζεί ζρεδφλ φινο ν πεξηβάιινλ ρψξνο ηνπ θηηξίνπ (εηθφλα41) θαη γηα λα πξνθχςεη ην 

επηζπκηηφ απνηέιεζκα έγηλε ε δηαδηθαζία ηνπ “θηιηξαξίζκαηνο” ησλ λεθψλ ζεκείσλ. 

 

Δηθόλα 41. Άπνςε ηνπ ζπλόινπ ησλ λεθώλ ζεκείσλ καδί κε ηηο ζηάζεηο ηνπ επίγεηνπ ζαξσηή laser. 

 

Δηθόλα 40. Γηαθύκαλζε απόζηαζεο λεθώλ ζεκείσλ 

ζην δσκάηην 103, κε αλάιπζε low. Πεγή: 

Πξνζσπηθό αξρείν 

Δηθόλα 39. Γηαθύκαλζε απνζηάζεσλ λεθώλ ζεκείσλ ζην 

δσκάηην 101, κε αλάιπζε low. Πεγή: Πξνζσπηθό αξρείν 
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 Έηζη, νη πεξηηηέο πιεξνθνξίεο αθαηξέζεθαλ (εηθφλα42) ή νκαδνπνηήζεθαλ, 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα (layers) θάλνληαο επθνιφηεξε ηελ 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Δηθόλα 42. Αθαίξεζε πεξηηηήο πιεξνθνξίαο. 

Παξάδεηγκα ζνξχβνπ απνηεινχλ ηα μχιηλα δνθάξηα πνπ βξίζθνληαη ζην δσκάηην 

103 θαη δελ ήηαλ δπλαηή ε κεηαθίλεζε ηνπο. Έηζη, αθνχ έγηλε ε ζάξσζε εζσηεξηθά ηνπ 

δσκαηίνπ, αθαηξέζεθε θαηά ην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ε πεξηηηή πιεξνθνξία ησλ μχιηλσλ 

δνθψλ. (εηθφλα 49). 

Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην πιήζνο ησλ ζεκείσλ, νκαδνπνηήζεθαλ λέθε 

ζεκείσλ ηα νπνία δελ απνηεινχλ ζφξπβν αιιά κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ μερσξηζηά. ε απηή 

ηελ θαηεγνξία κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα αλνίγκαηα (εηθφλα 43,44) θαη ε ζηέγε. Έηζη 

γίλεηαη επδηάθξηηνο ν ζθειεηφο ηνπ θηηξίνπ θαη δηεπθνιχλεηαη ε εθηίκεζε ηεο παζνινγίαο 

ηνπ. 

  

Δηθόλα 43. Οξγάλσζε λεθώλ ζεκείσλ αλνηγκάησλ ζε δηαθνξεηηθό layer. 
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Δηθόλα 44. Δηζαγσγή ησλ λεθώλ ζεκείσλ ησλ αλνηγκάησλ θαη ηεο ζηέγεο ζε δηαθνξεηηθά layers. 

 

6.4.2 Δμαγσγή Καηόςεσλ - Σνκώλ ζε πεξηβάιινλ AutoCAD 

Πξηλ γίλεη ε εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζην AutoCAD κπνξεί λα γίλεη κηα πξψηε 

εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ κειεηψληαο ηηο ζηινπέηα ηνπ θηηξίνπ ζε θάηνςε θαη φςε 

(εηθφλα 45). Έηζη κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ηα πάρε θαη ε θιήζε ησλ ηνίρσλ, θαζψο θαη 

άιισλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

Δηθόλα 45. Silhouette γηα πξώηε αληίιεςε ησλ γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θηηξίνπ. 

Αθνχ νινθιεξσζνχλ νη απαξαίηεηεο επεμεξγαζίεο ησλ λεθψλ εμάγνληαη ζην 

πεξηβάιινλ AutoCAD. Γηα λα γίλεη απηφ, αξρηθά απνθαζίδεηαη ην επίπεδν ηνπ νπνίνπ ζα 

γίλεη εμαγσγή (εηθφλα 46). ηε ζπλέρεηα είλαη δπλαηή ε απνθνπή δηαηνκψλ απφ ην λέθνο κε 

κνξθή θέηαο (slice) κε εχξνο ην νπνίν θαζνξίδεη ν ρξήζηεο θαη θάλνληαο ηελ παξαδνρή φηη 

φια ηα ζεκεία απφ απηή ηε θέηα αλήθνπλ ζηελ ίδηα δηαηνκή. πγθεθξηκέλα θαζνξίζηεθε ην 
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επηζπκεηφ πάρνο ηνκήο 0.060, βάζε ηεο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο απφζηαζεο εζσηεξηθήο 

ζάξσζεο πνπ ειέγρζεθε παξαπάλσ. Έηζη πξνθχπηεη ην πεξίγξακκα ηεο θάηνςεο απφ ηα 

ζεκεία λέθνπο πάλσ ζηα νπνία ραξάζζεηαη ε polyline γξακκή θαη εμάγεηαη ζην AutoCΑD 

(εηθφλα 47). 

 

Δηθόλα 46. ηάζκε πνπ νξίζηεθε ε εμαγσγή ηεο θάηνςεο ύςνπο 0.766m. 

 

 

Δηθόλα 47.Σνκή λέθνο ζεκείσλ κε πάρνο 0.06m. 

Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζήζεθε γηα ηελ εμαγσγή δχν θαηφςεσλ ζε δηαθνξεηηθέο 

ζηάζκεο, ηξηψλ ηνκψλ θαηά πιάηνο θαη 2 ηνκψλ θαηά κήθνο ηνπ θηίζκαηνο (βι. Παξάξηεκα 

7.6 Δηθφλεο θαηά ην ζηάδην επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ζην Cyclone). Έρνληαο ηα παξαπάλσ 

πξσηαξρηθά ζρέδηα ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ θηηξίνπ είλαη δπλαηφλ λα ζπλερηζηεί ε 

επεμεξγαζία ησλ ζρεδίσλ ζην AutoCAD ψζηε λα νινθιεξσζνχλ ηα απαηηνχκελα ζρέδηα 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. (Καηάινγνο ρεδίσλ). Ο ζρεδηαζκφο ηνπ θηηξίνπ ζην AutoCAD 

είλαη απαξαίηεηνο θαζψο ε πιεξνθνξία πνπ δίλεηαη απφ ηνλ επίγεην ζαξσηή είλαη 

ππεξβνιηθά κεγάιε. Έηζη, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπκε κφλν ηελ ρξήζηκε 

πιεξνθνξία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε δηαηήξεζεο θαη απνθαηάζηαζε ηνπ κλεκείνπ. 
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Δηθόλα 48. Πξσηαξρηθή 3D απεηθόληζε ζε πεξηβάιινλ AutoCad polyline γξακκώλ θαηόςεσλ - όςεσλ- 

ηνκώλ. 

6.4.3 Υξήζε Cyclone γηα ηελ παξαγσγή επηθαλεηώλ. 

Σν πξφγξακκα ηνπ Cyclone παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνθχςνπλ επηθάλεηεο 

ελνπνηψληαο λέθε ζεκείσλ. Μπνξεί επίζεο λα απνδνζεί ζηηο επηθάλεηεο ην ρξψκα απφ ηελ 

ιήςε ησλ θσηνγξαθηψλ. Έηζη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα «ξεαιηζηηθή» απφδνζεο ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο θαηαζθεπήο. Πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη επηθάλεηεο 

ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ππφ κειέηε θηηξίνπ εθαξκφζηεθε ε δηαδηθαζία γηα ηελ εμαγσγή 

επηθαλεηψλ (εηθφλα 49).  

 

Δηθόλα 49. Γεκηνπξγία επηθαλεηώλ κέζν πξνγξάκκαηνο Cyclone. 

Δίλαη εκθαλέο φηη ην απνηέιεζκα δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ. Έηζη δελ κπνξνχλ λα 

εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ησλ ζρεδίσλ γηα ηελ παζνινγία, 

εθηφο απφ ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηαζθεπήο. Ζ αηηία πνπ ε απφδνζε δελ είλαη 
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ηθαλνπνηεηηθή νθείιεηαη ηφζν ζηελ ρακειήο πνηφηεηαο θσηνγξαθηθή κεραλή πνπ είλαη 

εμνπιηζκέλν ν ζπγθεθξηκέλνο επίγεηνο ζαξσηήο (κφιηο 5Megapixel) φζν θαη ζηελ θαθή 

ζπλέλσζε, απφ ην ινγηζκηθφ, ησλ ρξσκαηηζκψλ ησλ ζεκείσλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή 

θσηεηλφηεηα. 

Σα απνηειέζκαηα ζα βειηηψλνληαλ αηζζεηά θαη ζα αληαπνθξίλνληαλ ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο παζνινγίαο εάλ γηλφηαλ ηνπνζέηεζε εμσηεξηθήο θσηνγξαθηθήο κεραλήο πνπ ζα 

ιάκβαλε θσηνγξαθίεο κεγαιχηεξεο αλάιπζεο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ζα ζπλελψλνληαλ κε 

ην λέθνο ζεκείσλ. Δπίζεο, ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζα έδηλε θαη ε ρξήζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Autocad, ε νπνία δίλεη ηελ δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ησλ 

λεθψλ ζεκείσλ κε ηελ ίδηα απεηθφληζε πνπ έρνπλ ζην Cyclone.  

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ νη θζνξέο ηεο πξφζνςεο ηνπ θηηξίνπ, ηεο νπνίαο είραλ 

ιεθζεί θαη ηα πεξηζζφηεξα ζεκεία, ιφγσ αιιεινεπηθάιπςεο απφ δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο. 

Έγηλε νξζή πξνβνιή ηνπ θηηξίνπ ζην Cyclone θαη ππφ κνξθή εηθφλαο (εηθφλα 37) εηζήρζεθε 

ζην AutoCAD, φπνπ θαη έγηλε ε δηακφξθσζε ηεο ψζηε λα έξζεη ζε αληηζηνηρία κε ην ζρέδην 

ηεο φςεο (Καηάινγνο ζρεδίσλ). 

 

6.5 Παζνινγία – Παζνγέλεηα ηνπ εμεηαδόκελνπ θηηξίνπ 

Ζ καθξνρξφληα εγθαηάιεηςε ηνπ θηηξίνπ θαη νη δηαβξσηηθέο επηπηψζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζπληέιεζαλ ζηελ κε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο. Σν γεγνλφο 

απηφ είλαη εκθαλέο απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ επί 

κέξνπο ηκεκάησλ ηνπ θηηξίνπ, πνπ έγηλε βάζε ηνπ νπηηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ κεηξήζεσλ ηνπ 

επίγεηνπ ζαξσηή laser.  

6.5.1 Θεκειίσζε 

Γεδνκέλνπ φηη ζην θηίξην δελ ήηαλ δπλαηή ε εθζθαθή ησλ ζεκειίσλ, ε θαηάζηαζε 

δηαηήξεζεο ηνπο εθηηκήζεθε απφ ηηο κεηξήζεηο ηνπ ζαξσηή laser θαη ηνλ νπηηθφ έιεγρν ηεο 

αλσδνκήο. χκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ε ζεκειίσζε ησλ θαηνηθηψλ απφ 

νπηφπιηλζνπο γηλφηαλ ιηζφθηηζηε θαη εθηίλνληαλ πεξίπνπ 1m θάησ απφ ην έδαθνο κέρξη θαη 

θάπνηα εθαηνζηά πάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο. Κάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη ζην 

ππφ κειέηε θηίξην φπνπ ε ιηζνδνκή ζπλερίδεη πεξίπνπ 30cm πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 
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εδάθνπο, εθηφο απφ ηελ ηνηρνπνηία ηεο πξφζνςεο φπνπ ε ιηζνδνκή εθηίλεηαη κέρξη θαη ηα 

2.5m.  

Αξρηθά γίλεηαη έιεγρνο ηεο ηθαλνπνηεηηθήο αιιεινεπηθάιπςεο ησλ ιηζνζσκάησλ 

ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσθψδηθα 6, ψζηε λα ειεγρζεί ε ιεηηνπξγία ηνπο σο έλα δνκηθφ 

ζηνηρείν. χκθσλα κε ηνλ EC6 γηα λα εμαζθαιηζηεί θαηάιιειν πιέμηκν, ησλ ιηζνζσκάησλ 

πξέπεη λα αιιειεπηθαιχπηνληαη ζε κήθνο ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην κεγαιχηεξν απφ ην 40% 

ηνπ χςνπο ηνπ ιηζνζψκαηνο ή 40mm (εηθφλα 50). 

 

Δηθόλα 50. Απαηηνύκελε αιιεινεπηθάιπςε ιηζνζσκάησλ. Πεγή: Δπξσθώδηθαο 6 

Γεδνκέλνπ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ιηζνδνκήο είλαη θαιπκκέλν απφ ην ζνβά 

ή βξίζθεηαη εληφο ηεο ζεκειίσζεο δελ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ επηζθαιή ζηνηρεία, φκσο ζηα 

εκθαλή ζεκεία ν θαλφλαο ηεο αιιεινεπηθάιπςεο αθνινπζείηαη θαη ηα ζεκεία φπνπ δελ 

εθαξκφδεηαη είλαη ζπνξαδηθά θαη κηθξήο έθηαζεο κε απνηέιεζκα λα κελ θξίλνληαη 

επηθίλδπλα.  

Έλα πηζαλφ πξφβιεκα ηεο ζεκειίσζεο είλαη ε δηαθνξηθή θαζίδεζε. Μειεηψληαο ηηο 

απνθιίζεηο ηεο ηνκήο Γ-Γ (Καηάινγνο ρεδίσλ) δηαπηζηψλνπκε φηη ην δσκάηην 103 

παξνπζηάδεη αξλεηηθή θαζίδεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 1.71% δειαδή 7,58m ζε απφζηαζε κφιηο 

ησλ 4,454m. Σν ίδην κπνξεί λα παξαηεξεζεί απφ ηελ νξζή πξνβνιή κεηαμχ ησλ ηνκψλ Γ-Γ 

θαη Β-Β κε κηθξφηεξε απφθιηζε 2.55cm.  

Δπνκέλσο είλαη εκθαλήο ε δηαθνξηθή θαζίδεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ε αλχςσζε 

(αξλεηηθή θαζίδεζε) ζηε λνηηναλαηνιηθή γσλία ηνπ δσκαηίνπ 103. Πηζαλφλ, ην θαηλφκελν 

απηφ νθείιεηαη ζηελ χπαξμε δηνγθνχκελσλ εδαθψλ κε ηζρπξή ηάζε γηα δηφγθσζε απφ 

απνξξφθεζε πγξαζίαο (θπξίσο άξγηινη πςειήο πιαζηηθφηεηαο) 

χκθσλα κε ηα φξηα απνδεθηψλ θαζηδήζεσλ ησλ θαηαζθεπψλ ηα κνλφξνθα θηίξηα 

απφ ηνηρνπνηία έρνπλ κέγηζηεο απνδεθηέο ηηκέο ζε άκκν ή ζθιεξή άξγηιν θαη ζε καιαθή ή 

ζπλεθηηθή άξγηιν Γ/L = 1/1000 (εκεηψζεηο καζήκαηνο Θεκειηψζεσλ ΣΔΠΑΚ). ην ππφ 

κειέηε θηίξην ην Γ/L=17,1/1000 πξάγκα κε απνδεθηφ. 
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6.5.2 Φέξνπζεο ηνηρνπνηίεο    

Γεδνκέλν φηη ην θηίξην αλήθεη ζηελ δεθαεηία 50 - 60 ε ηνηρνπνηία είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε κε εκπεηξηθφ ηξφπν. Ο ηχπνο ηεο ηνηρνπνηίαο είλαη κηθηφο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ιηζνπιηλζνδνκε.  Μέρξη θαη χςνο ησλ +0.30m ε ηνηρνπνηία είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε απφ ιίζν θαη ζηε ζπλέρεηα απφ νπηφπιηλζν κε πεινθνλίακα. Δμαίξεζε 

απνηειεί ε πξφζνςε φπνπ ε ηνηρνπνηία είλαη ιίζηλε κέρξη ηα 2.5m. 

Ζ θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ηεο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο ζεσξείηαη πνιχ θαθή ιφγσ 

εθηεηακέλσλ θζνξψλ, εθηφο ηεο πξφζνςεο, ε νπνία βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Οη 

ζπλδέζεηο ζηηο γσληέο ησλ ηνίρσλ ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθέο, δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη 

πιέμηκν ιίζσλ θαη πιίλζσλ. Όκσο, ε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ηνηρνπνηίαο ηνπ αξρηθνχ θχξηνπ 

φγθνπ ηεο θαηαζθεπήο κε ηηο πξνζζήθεο δσκαηίσλ ραξαθηεξίδεηαη σο θαθή, θαζψο δελ 

παξαηεξείηαη θάπνηνο ηξφπνο έλσζεο ηνπο (εηθφλα 51).  

Γεληθά, νη βιάβεο ζηελ ηνηρνπνηία είλαη εθηεηακέλεο θαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο 

παξάγνληεο είλαη ε πγξαζία, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο:  

 ζην φηη ην θηίξην βξίζθεηαη θνληά ζε παξάθηηα δψλε  

 ζηελ αλεξρφκελε πγξαζία ηνπ εδάθνπο 

 ζηελ πγξαζία ζπκπχθλσζεο ηνπ αέξα.  

 ζηηο αηκνζθαηξηθέο θαηαθξεκλίζεηο. 

Ζ έληνλε πγξαζία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθηεηακέλε ρξήζε αξγηιψδνπο πιηθνχ, ην 

νπνίν είλαη πδξφθηιν, θάλεη ηα δνκηθά πιηθά ηδηαίηεξα επάισηα, ράλνληαο εχθνια ηηο 

θπζηθνρεκηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. 

 

Δηθόλα 51 Άπνςε θηηξίνπ από ηελ λνηηναλαηνιηθή πιεπξά (πξνζζήθεο θηηζκάησλ) 
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Αθφκε, έλαο παξάγνληαο πνπ απμάλεη ηα πνζνζηά πγξαζίαο ηεο θαηαζθεπήο είλαη ε 

πγξαζία ιφγσ ζπκπχθλσζεο ηνπ αέξα. Ζ πγξνπνίεζε ησλ πδξαηκψλ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζπλήζσο επάλσ ζηηο επηθάλεηεο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπο είλαη 

ρακειφηεξε απφ ην ζεκείν δξφζνπ. Σν παξαπάλσ θαηλφκελν είλαη ζπρλφ θαη πνιχ έληνλν 

ζηελ πφιε ηεο Λεκεζνχ κε ηα πνζνζηά ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο λα θπκαίλνληαη κέρξη θαη 

90% - 100%. 

Ζ αλαθαηαζθεπή ηεο ζηέγεο δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνθπιάμεη ηθαλνπνηεηηθά ην 

θηήξην απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο. Σν επίρξηζκα έρεη δηαηεξεζεί κφλν ζηελ πξφζνςε 

θαη φιεο νη ππφινηπεο εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο κέλνπλ εθηεζεηκέλεο επηηξέπνληαο, ηελ 

εμσηεξηθή πγξαζία λα πξνζβάιιεη άκεζα ην εζσηεξηθφ ηεο θαηαζθεπήο, απνζαζξψλνληαο  

ηα δνκηθά πιηθά. Σν παξαπάλσ γεγνλφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο έληνλεο ζεξκνθξαζηαθέο 

κεηαβνιέο ηνπ Κππξηαθνχ πεξηβάιινληνο ζπληειεί ζηελ πεξεηαίξσ δηάβξσζε ησλ πιηθψλ. 

Έηζη, ζε φιε ηεο έθηαζε ηεο νπηνπιηλζνδνκήο παξαηεξνχληαη κηα ζεηξά απφ βιάβεο βαξηάο 

κνξθήο, φπσο: απνθινηψζεηο – απνθνιιήζεηο – δηνγθψζεηο θαη ζην εζσηεξηθφ εκθάληζε 

θειίδσλ (εηθφλα 52).  

 

Δηθόλα 52. Γηάβξσζε - δηόγθσζε - ρξσκαηηζκόο - ξεγκάησζε ηνηρνπνηίαο ιόγσ εδαθηθήο πγξαζίαο.  

 

Αθφκε, ε πγξαζία ηνπ εδάθνπο θαη ηα ππέξγεηα λεξά επζχλνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ 

γηα ηελ έληνλε παξνπζία ηεο πγξαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. Απηφ είλαη θαλεξφ 

θαζψο ζηα θαηψηεξα ζεκεία ηεο ηνηρνπνηίαο, ζεκεηψλνληαη απνρξσκαηηζκνί, δηνγθψζεηο, 

ζξαχζεηο θαη ηνπηθέο ξεγκαηψζεηο (εηθφλα 53). 
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Δηθόλα 53. Τγξαζία αλεξρόκελε από ην έδαθνο.  

 

 Γηακπεξήο ξσγκέο ή ξσγκέο κεγάινπ εχξνπο δελ παξαηεξνχληαη ζην θηίξην. Όκσο 

ππάξρεη εκθάληζε κηθξψλ ξσγκψλ ζην ζνβά θαη κηθξνχο εχξνπο ξσγκέο ζηελ ηνηρνπνηία. 

πγθεθξηκέλα κηθξνχο εχξνπο ξσγκέο παξαηεξνχληαη πάλσ απφ ηα αλνίγκαηα Κη5 θαη Κη6 

(εηθφλα 54) θαη εμσηεξηθά ηνπ αλνίγκαηνο Κη1 (Καηάινγνο ρεδίσλ ΣΥΚ1).  

 

Δηθόλα 54. Ρσγκέο πάλσ από ηα παξάζπξα ηνπ δσκαηίνπ 103. 

 

Πηζαλφλ νη ξσγκέο λα νθείινληαη ζε θάπνηα παιαηφηεξε ζεηζκηθή δηέγεξζε. Ζ 

χπαξμε ησλ αλνηγκάησλ θάλνπλ ηελ αλάιπζε ηεο ζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θηηξίνπ 

πνιχ πην ζχλζεηε απφ απηή ελφο κεκνλσκέλνπ ηνίρνπ. πλήζσο νη πεζζνί ησλ ηνίρνη πνπ 



ΥΡΖΖ ΑΡΧΣΖ LASER ΓΗΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

71 

 

έρνπλ ππνζηεί ζεηζκηθή θαηαπφλεζε θαηά ηελ δηεχζπλζε ηνπο εκθαλίδνπλ ζηηο δηαηνκέο ηεο 

θεθαιήο θαη ηεο βάζεο ηνπο ηζρπξφηεξεο νξζέο (ζιηπηηθέο θαη εθειθπζηηθέο) ηάζεηο. Ζ 

ππέξβαζε ηεο ρακειήο θακπηηθήο εθειθπζηηθήο αληνρήο ηεο ηνηρνπνηίαο πξνθαιεί ηηο 

θακπηηθέο ξσγκέο πνπ έρνπλ ηελ κνξθή ηεο εηθφλαο 55 (ηχπνπ f). 

 

Δηθόλα 55 Σππηθέο κνξθέο ξεγκαηώζεσλ ζε ηππηθό όξνθν θηηξίνπ από θέξνπζα ηνηρνπνηία. Πεγή:  

(ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΣΡΙΟ ΔΛΛΑΓΟ, 2009) 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ε φςε ηνπ θηηξίνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε θπξίσο απφ ιίζνπο. 

Απηή ε δηαθνξά ησλ πιηθψλ δφκεζεο ηεο ηνηρνπνηίαο επεξεάδεη ηελ δπζθακςία θάζε 

πιηθνχ κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη δηαθνξεηηθή θαηαλνκή ηεο αδξαλεηαθήο δχλακεο. Δπίζεο 

ε απνπζία εληζρπηηθψλ δηαηάμεσλ θέξνληνο νξγαληζκνχ (π.ρ αγγπξψζεσλ), ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ κεηαγελέζηεξε αλαθαηαζθεπή ηεο ζηέγεο (εηθφλα 56) δείρλεη ην θηίξην λα κελ έρεη 

πιήξε δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ζην επίπεδν ηεο ζηέςεο ησλ ηνίρσλ θαη  λα κελ 

εμαζθαιίδεηαη ε αλάιεςε ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ηεο ζεηζκηθήο ηέκλνπζαο απφ ηνπο ηνίρνπο 

θαηά ηε δηεχζπλζε ηνπ ζεηζκνχ. 

 

Δηθόλα 56. ύλδεζε δηαθνξεηηθώλ πιηθώλ ηνηρνπνηίαο. (Δηθόλα Α) Πεγή : Πξνζσπηθό αξρείν. 
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Δηθόλα 57. Σππηθέο κνξθέο απόθξηζεο θηηξίσλ θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο ππό ζεηζκηθή θαηαπόλεζε. (α) θαη 

(b): Απνπζία δηαθξάγκαηνο ή δηαδσκάησλ, (c ): Φέξνληεο ηνίρνη κε θνξπθαίν δηάδσκα, (d): Φέξνληεο 

ηνίρνη κε δηάθξαγκα ζην επίπεδν ηεο ζηέςεο ηνπο. Πεγή: (ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΣΡΙΟ ΔΛΛΑΓΟ, 

2009) 

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπλνιηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηεξίνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί 

κε αζθάιεηα κφλν απφ εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα, θαζψο ή αλάιπζε πεξηιακβάλεη έλα 

ζπλδπαζκφ πεξηπηψζεσλ έληαζεο θαη παξακφξθσζεο, ψζηε λα θαζηζηά ην πξφβιεκα ηεο 

αλίρλεπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο κνλαδηθφ θαη πνιχπινθν γηα ην θάζε θηήξην. 

Καηά ηελ γεσκεηξηθή ηεθκεξίσζε ηνπ θηηξίνπ κεηξήζεθε ε παξακέλνπζα 

παξακφξθσζε ηεο ηνηρνπνηίαο θαη ειέγρζεθε βάζε ηνπ Δπξσθψδηθα 6 παξάγξαθνο 6.8 (2), 

ν νπνίνο θαζνξίδεη φηη νη κέγηζηεο ηηκέο απνθιίζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ππ φςε ζην ENV 

1996 – 1 -1 είλαη: 

Καηαθφξπθα: 20mm ζην χςνο ελφο νξφθνπ ή 50mm εληφο ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ 

θηηξίνπ (εηθφλα 58) θαη ιακβάλεηαη ε κηθξφηεξε ησλ δχν ηηκψλ. 



ΥΡΖΖ ΑΡΧΣΖ LASER ΓΗΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

73 

 

 

Δηθόλα 58. Μέγηζηε θαηαθόξπθε απόθιηζε βάζε Καηαθνξπθόηεηαο. Πεγή: Eurocode 6.8 (2) 

 

Απφ ηελ απνηχπσζε πξνέθπςαλ απνθιίζεηο ηεο ηνηρνπνηίαο απφ ηελ θαηαθφξπθν 

κέρξη θαη 61mm>20mm, νπφηε ε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ηεο ηνηρνπνηίαο θξίλεηαη 

αθαηάιιειε, θαζψο δελ είλαη εληφο ησλ επηηξεπφκελσλ νξίσλ. Αλαιπηηθά νη απνθιίζεηο 

θαίλνληαη ζηηο ηνκέο ζην Καηάινγνο ρεδίσλ (Απνθιίζεηο ΦΟ1). 

Καηά ηελ κειέηε ησλ ηνκψλ δηαθξίλεηαη έληνλε κεηαθίλεζε ηεο βφξεηαο ηνηρνπνηίαο, 

θαηά κήθνο ηνπ θχξηνπ άμνλα ηνπ θηίζκαηνο, πξνο ην βνξξά. Οη κεηαθηλήζεηο πηζαλφηαηα 

πξνθιήζεθαλ απφ ηελ έληνλε αξλεηηθή θαζίδεζε ζην δσκάηην 103 θαη επηδεηλψζεθαλ απφ  

πηζαλή θαηαπφλεζε ηνπ θηηξίνπ κέζν παιηφηεξσλ ζεηζκηθψλ δηεγέξζεσλ ηεο πεξηνρήο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ έληνλε δηάβξσζε πνπ έρεη ππνζηεί ην θηίζκα. Καηά κήθνο ηνπ θχξηνπ 

άμνλα ηνπ θηηξίνπ απφ ηα βφξεηα πξνο λφηηα ζηαδηαθά παξαηεξείηαη κείσζε ησλ 

απνθιίζεσλ ησλ ηνηρνπνηηψλ. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ θαιχηεξε θαηάζηαζε 

δηαηήξεζεο ησλ δνκηθψλ πιηθψλ ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο ηεο θαηαζθεπή, θαζψο θαη ζηελ 

ζπλεξγαζία ηεο θαηαζθεπήο κε ην πξνζθείκελν θηίζκα ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ. 

Σέινο, ν Δπξσθψδηθαο 6 θαζνξίδεη σο ειάρηζην πάρνο άνπιεο νπηνπιηλζνδνκήο ηα 

300mm θαη άνπιεο ιηζνδνκήο ηα 400mm. ην ππφ κειέηε θηίξην ην πάρνο ηεο 

νπηνπιηλζνδνκήο θπκαίλεηαη ζηα 450mm θαη ηεο ιηζνδνκήο ζηα 550mm, νπφηε ηα 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πιεξνχληαη. 
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6.5.3 ηέγε 

Ζ ζηέγε ηνπ θχξηνπ φγθνπ ηνπ θηηξίνπ είλαη δίξξηρηε, ελψ ησλ κεηαγελέζηεξσλ 

θηηζκάησλ είλαη κνλφξηρηεο. Ζ δίξξηρηε ζηέγε θαιχπηεη άλνηγκα  θαη ν θάζε θιάδνο ηεο έρεη 

θιίζε 27% ζηαζεξή θαηά κήθνο ηνπ θηηξίνπ. Ζ ζηέγε ζηεξίδεηαη ζηελ θέξνπζα ηνηρνπνηία. 

Καηά κήθνο ηνπ θνξθηά ηεο ζηέγεο μχιηλνη δνθνί παξαιακβάλνπλ νξηδφληηα θνξηία. Πάλσ 

απφ ηηο δνθνχο έρνπλ θαξθσζεί μχιηλεο πιάθεο πνπ απνηεινχλ ην ςεπδνηάβαλν ηεο 

θαηνηθίαο. Λφγσ ηνπ μχιηλνπ  ςεπδνηάβαλνπ δελ ήηαλ δπλαηφ λα δηαπηζησζεί ν ηχπνο ηεο 

ζηέγεο. χκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή θαη εθφζνλ είλαη δίθιηλε ζηέγε, 

πηζαλφλ ε λα αθνινπζεί ηελ παξαθάησ δηάηαμε (εηθφλα 59). 

 

Δηθόλα 59. ηέγε επί νξζνγσληθήο θάηνςεο. Πεγή: (ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΣΡΙΟ ΔΛΛΑΓΟ, 2009). 

 

 

Ζ ζηέγε αλ θαη αλαθαηαζθεπαζκέλε δελ ζεσξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο 

θαζψο δελ έρεη γίλεη ηθαλνπνηεηηθή ζχλδεζε κε ηελ πθηζηάκελε νηθνδνκή θαη έρεη ππνζηεί 

εθηεηακέλεο θζνξέο απφ πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο (εηθφλα 60). 

 

Δηθόλα 60. Τγξαζία μύιηλσλ δνθώλ, ιόγν θαθήο ζπληήξεζεο ηεο ζηέγεο. 
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6.5.4 Αλνίγκαηα – Κνπθώκαηα 

Οη γεληθέο αλαινγίεο ησλ αλνηγκάησλ είλαη 3:1 ή 2:1, ζχκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή 

αξρηηεθηνληθή. Σα αλνίγκαηα ηηο φςεο θέξνπλ κνλφιηζα ππέξζπξα, ελψ ηα ππφινηπα 

αλαθνπθηζηηθά ηφμα απφ νπηφπιηλζνπο. Σα θνπθψκαηα ησλ αλνηγκάησλ είλαη μχιηλα θαη 

θέξνπλ φια εμψθπιια γεξκαληθνχ ηχπνπ. Ζ θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ηνπο θξίλεηαη θαθή 

ιφγσ ησλ εθηεηακέλσλ θζνξψλ απφ πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο.  

6.5.5 Πξσηνβάζκηνο Πξνζεηζκηθόο Έιεγρνο. 

ην ππφ κειέηε θηίξην είλαη αλακελφκελν ιφγσ ηεο παιαηφηεηαο ηνπ λα  κελ έρεη 

εθαξκνζηεί αληηζεηζκηθφο θψδηθαο. Όκσο ε χπαξμε ηνπ ίδηνπ ηνπ θηηξίνπ καξηπξεί ηελ 

αλζεθηηθφηεηα ηνπ έλαληη ησλ ζεηζκψλ, γεγνλφο φκσο πνπ δελ εμαζθαιίδεη ηελ αληνρή ηνπ 

ζε έλαλ κεηαγελέζηεξν ζεηζκφ. Ζ ζεηζκηθή επηθηλδπλφηεηα κηαο πεξηνρήο κφλν 

πηζαλνινγηθά κπνξεί λα εθηηκεζεί θαη ε κέγηζηε αλακελφκελε δξάζε ηνπ αιιά θαη ε 

ζθνδξφηεηα ηνπ εκπεξηέρεη πνιιέο αβεβαηφηεηεο. Γηα απηφ ην ιφγν ζε θακία ρψξα ηνπ 

θφζκνπ δελ έρεη σο ζήκεξα πξνθχςεη έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο 

πξνζεηζκηθνχ ειέγρνπ. Ζ Κχπξνο δελ έρεη θαζηεξψζεη έλα ηαρχ πιαίζην εθηίκεζε ηεο 

ζεηζκηθήο ηξσηφηεηαο ησλ θηηξίσλ γη‟ απηφ ην ιφγσ ζην ππφ κειέηε θηίξην ζα εθαξκνζηεί ν 

Πξσηνβάζκηνο πξνζεηζκηθφο έιεγρνο ή Σαρχο Οπηηθφο έιεγρνο (ΣΟΔ) ηεο Διιάδνο  

(ΟΑΠ). 

Δλδεηθηηθά κεξηθέο απφ ηηο πην γλσζηέο κεζφδνπο πξνζεηζκηθνχ ειέγρνπ, νη νπνίεο 

νπζηαζηηθά πεξηνξίδνληαη ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή γηα ηελ νπνία αλαπηχρζεθαλ είλαη: 

 νη κέζνδνη ηεο Ακεξηθαληθήο FEMA  

 ε Διιεληθή κέζνδνο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ-ΟΑΠ 

 νη Νενδειαλδηθέο κέζνδνη ηεο New Zealand 

 ε Ηαπσληθή κέζνδνο ηεο Japan Building Disaster Prevention Association 

 ε Ηηαιηθή κέζνδνο ηνπ GNDT 

ηελ Διιάδα ν πξνζεηζκηθφο έιεγρνο θηηξίσλ ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην 1997 κε ηελ 

Δγθχθιην 53 ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ κε ζέκα « ρεδηαζκφο Έθηαθηεο Αλάγθεο γηα θνηλσθειή 

θηίξηα ζε επίπεδν Ννκνχ» θαη ην ζρεηηθφ πιαίζην ππφθεηηαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Οξγαληζκνχ 

Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πξνζηαζίαο (Ο.Α..Π). Σν πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ηεο δνκηθήο 

ηξσηφηεηαο δηακνξθψζεθε ζχκθσλα κε απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή 

κεζφδσλ πξνζεηζκηθνχ ειέγρνπ ησλ ΖΠΑ, πξνζαξκφδνληαο ηα δεδνκέλα ζηνλ Διιαδηθφ 
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ρψξν (Α.Η.Καξακπίλεο, 2006).  Έηζη αλαπηχρζεθε έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην αλαθνξάο γηα 

πξνζεηζκηθφ έιεγρν ην νπνίν δηαθξίλεηαη ζε ηξία ζηάδηα: 

 Σνλ Πξσηνβάζκην πξνζεηζκηθφ έιεγρν ή Σαρχ Οπηηθφ Έιεγρν (ΣΟΔ), γηα ηελ 

πξψηε θαηαγξαθή θαη ηαρεία απνηίκεζε ηεο ζεηζκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ θηηξίσλ 

δεκφζηαο  θαη  θνηλσθεινχο ρξήζεο. 

 Σνλ Γεπηεξνβάζκην πξνζεηζκηθφ έιεγρν γηα ηελ πξνζεγγηζηηθή απνηίκεζε ηεο 

ζεηζκηθήο ηθαλφηεηαο µε βάζε αλαιπηηθφηεξνπο ππνινγηζκνχο θαη ην µε 

θαηαζηξνθηθφ έιεγρν πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ TOE.  

 Σελ αλαιπηηθή απνηίκεζε ηεο ζεηζκηθήο ηθαλφηεηαο θαη πηζαλφο ζχληαμε 

κειέηεο απνθαηάζηαζεο- ελίζρπζεο, γηα φζα θηίξηα πξνθχςεη ηνπηθή ή γεληθή 

ζεηζκηθή αλεπάξθεηα απφ ην πξνεγνχκελν ζηάδην.  

Ο Σαρχο Οπηηθφο Έιεγρνο είλαη ζρεδηαζκέλνο κε ηξφπν ψζηε λα εθαξκφδεηαη 

ηππνπνηεκέλα θαη λα εμάγνληαη γξήγνξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ δνκηθή ηξσηφηεηα ηνπ 

θηηξίνπ ρξεζηκνπνηψληαο κε θαηαζηξεπηηθέο κεζφδνπο. Γηα ην ιφγσ απηφ ηα ζηνηρεία 

θαηαγξάθνληαη ζην Γειηίν Διέγρνπ κε κνλνζήκαλην ηξφπν ψζηε λα πξνθχςεη ε Γνκηθή 

Βαζκνινγία (ΓΒ). 

Ζ ηειηθή ηηκή ηεο Γνκηθήο Βαζκνινγίαο απνηειεί έλα θξηηήξην ηνπ βαζκνχ 

επάξθεηαο ηεο θαηαζθεπήο ζπζρεηηδφκελν κε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ζεκαληηθήο βιάβεο 

(πνπ ζα απαηηνχζε κεγάιν θφζηνο επηζθεπήο) ή θαη θαηάξξεπζεο ζε ελδερφκελν κειινληηθφ 

ζεηζκφ. Έηζη αλ ν πξνθχπησλ βαζκφο είλαη κηθξφηεξνο ελφο νξίνπ ην θηίξην ζεσξείηαη θαη‟ 

αξρήλ κε αληαπνθξηλφκελν ζηε δνκηθή ηξσηφηεηα θαη απαηηείηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε, 

δηαθνξεηηθά ν έιεγρνο νινθιεξψλεηαη ζην πξψην βήκα  (Φηκνχιεο Α. Παλαγησηεο θαη 

Σζηιηκπάξεο Ν. Δπζχκηνο, 2004), (Jon MOSELEY, 2009)  (ΟΑΠ, 2000). 

Γηα ην ππφ κειέηε θηίξην ζπκπιεξψζεθε ην Γειηίν Διέγρνπ ην νπνίν απνηειείηαη 

απφ πέληε ελφηεηεο (7.4 Παξάξηεκα Γειηίν Πξνζεηζκηθνχ Διέγρνπ) θαη αθνινπζήζεθε ε 

βαζκνιφγεζε ηνπ θηηξίνπ. Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη γηα λα ζπκπιεξψζνπκε ην δειηίν 

έγηλε ε αληηζηνίρεζε ησλ δσλψλ ηεο Διιάδνο κε ηεο Κχπξνπ πξνθχπηνληαο φηη ε Κππξηαθή 

δψλε ΗΗΗ(0,25g) ζπκπίπηεη κε ηελ Διιεληθή Εψλε ΗΗΗ(0,24g) θαη φηη σο „ζεκαληηθή βιάβε‟ 

ζεσξείηαη ην είδνο βιαβψλ ηεο νπνίαο νη επηζθεπέο ζα θφζηηδαλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο 

αμίαο ηεο φιεο θαηαζθεπήο. 

Μειεηψληαο ηνπο πίλαθεο 3 θαη 4 ηνπ παξαξηήκαηνο 7.4 θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ δειηίνπ ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ θηηξίνπ ε βαζηθή βαζκνινγία 

ζεηζκηθνχ ειέγρνπ είλαη -1 < 2 νπφηε ζίγνπξα απαηηείηαη Γεπηεξνβάζκηνο πξνζεηζκηθφο 
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έιεγρνο θαη πηζαλφλ, ιφγσ ηεο πνιχ ρακειήο βαζκνινγίαο ηνπ πξσηνβάζκηνπ ζεηζκηθνχ 

ειέγρνπ, λα απαηηείηαη αλαιπηηθή απνηίκεζε ηεο ζεηζκηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ θηηξίνπ. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζπζρέηηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηα δηαγξάκκαηα δηαζπνξάο 

(Πίλαθαο 13 θαη 14) πνπ πξνέθπςαλ απφ ζπγθεθξηκέλν δείγκα θηηξίσλ ζε ζεηζκφ ηεο 

Αζήλαο θαη ηαμηλνκήζεθε ην πνζνζηφ ησλ θηηξίσλ πνπ παξνπζίαζε θαηαξξεχζεηο θαη κε 

κέηξηεο βιάβεο βάζε ηεο βαζκνινγίαο ΟΑΠ. Μειεηψληαο ηνπο πίλαθεο είλαη θαλεξφ φηη 

φηαλ ε βαζκνινγία είλαη ζεηηθή ην πνζνζηφ ησλ θηηξίσλ κε κηθξέο βιάβεο είλαη κεγαιχηεξν 

θαη ε ζπζρέηηζε ησλ απνηειεζκάησλ κεγάιε (r=0.80), ελψ αληίζεηα φζν ρακειψλεη ε ηηκή 

ηεο βαζκνινγίαο ηφζν απμάλεηαη ην πνζνζηφ ησλ θηηξίσλ κε θαηαξξεχζεηο θαη ε ζπζρέηηζε 

είλαη κηθξφηεξε (r=0.73). Έηζη κε ην πξνθχπησλ απνηέιεζκα ηνπ πξσηνβάζκηνπ ειέγρνπ 

ηνπ θηηξίνπ θαη ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ησλ πηλάθσλ 13 θαη 14 ην πνζνζηφ ησλ 

θηηξίσλ πνπ είραλ δνκηθή βαζκνινγία -1 παξνπζίαζαλ ιίγεο κέηξηεο βιάβεο θαη πςειφ 

πνζνζηφ θαηαξξεχζεσλ ( 60% ), γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δνκηθή 

ηξσηφηεηα ηνπ θηηξίνπ δελ είλαη θαηάιιειε. ίγνπξα φκσο πξέπεη λα γίλνπλ θαη νη 

ππφινηπνη έιεγρνη δνκηθήο ηξσηφηεηαο φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ ΟΑΠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: (Α.Ι.Κάππνο, 2004) 

Πίλαθαο 14. πζρέηηζε βαζκνινγίαο ΟΑΠ θαη 

πνζνζηό βιαβώλ ζε 26 θηίξηα. 

Πίλαθαο 13. πζρέηηζε βαζκνινγίαο ΟΑΠ θαη πνζνζηό 

θαηαξξεύζεσλ ζε 34 θηίξηα. 

 Πεγή:  (Α.Ι.Κάππνο, 2004) 
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Πίλαθαο 15 πρλόηεηα εκθάληζεο πξνβιεκάησλ ζε κλεκεία θαη εκθάληζε πξνβιεκάησλ ζην ππν κειέηε 

θηίξην.  

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΜΦΑΝΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ Ε ΜΝΗΜΕΙΑ 

ΕΜΦΑΝΙΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ 
ΣΟ ΤΠΟ 
ΜΕΛΕΣΗ ΚΣΙΡΙΟ 

Αςτοχία αρχικοφ ςχεδιαςμοφ 

 

-  

Αςτοχία χριςθσ υλικϊν 

 
  

Αςτοχία αρχικοφ τρόπου 
καταςκευήσ - εργαςίασ 

 
-  

Μη ςυμβατική χριςθ (Βαρφτερθ - 
Διαφορετικι 

 
-  

Σροποποιήςεισ , προςθήκεσ και 
επεκτάςεισ Μθ προβλεπόμενεσ 
από τον αρχικό ςχεδιαςμό  

  

Αδόκιμη ή μη Επιςκευή από 
προηγοφμενουσ ςειςμοφσ ή άλλα 
αίτια (Πυρκαγιά – Βομβαρδιςμό)  

-  

Ουςιϊδεισ υποχωρήςεισ 
θεμελίων. 

 
-  

Κακι ςυντήρηςη λόγω διάβρωςθσ 
– Γιρανςθσ υλικϊν 

 

  

Σοπικζσ αςτοχίεσ λόγω διαφόρων 
αιτιϊν (Στίριξθ μεταλλικϊν 
ςτοιχείων, Στεγϊν, 
Κλιμακοςταςίων κ.α.) 

 
-  

Θερμοκραςιακζσ 
υςτολοδιαςτολζσ 

 
  

Τγραςία ανερόμενθ από τα 
κεμζλια, Συχνι εναλλαγι 
υγραςίασ – ξθρανςίασ 
(προςανατολιςμόσ) 

 
  

Διαβρωτικό περιβάλλον 
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Γειτνίαςη με τθν κάλαςςα 

 
  

Επιρροι μθχανικϊν ταλαντϊςεων 

 
-  

Ανάπτυξθ χλωρίδασ 

 
  

 

Πεγή:   (ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΩΝ ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΩΝ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΣΑ ΝΔΩΣΔΡΑ 

ΜΝΗΜΔΙΑ, 2008) 
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7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ  

7.1 Δθαξκνγή επίγεηνπ ζαξσηή ιέηδεξ C10 πξνο εθηίκεζε παζνινγίαο 

δηαηεξεηένπ θηίζκαηνο. 

Με ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο αλαπηχρζεθαλ λέεο κέζνδνη γεσκεηξηθήο 

ηεθκεξίσζεο κλεκείσλ, ζπληειψληαο ζηελ δηαθχιαμε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.  ηηο 

κέξεο καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κεηξεηηθήο νπηηθνπνίεζεο ζε ηξείο δηαζηάζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ απνδίδνληαο κε ξεαιηζκφ ηα αληηθείκελα απνηχπσζεο. Ο επίγεηνο 

ζαξσηήο ιέηδεξ, παξέρεη ζε κεγάιν βαζκφ ηέηνηεο δπλαηφηεηεο κέζσ ησλ εθαξκνγψλ ηνπ, 

αιιά ηαπηφρξνλα, ηφζν ν ίδηνο φζν θαη ην ζπλνδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ ην ππνζηεξίδεη 

παξνπζηάδνπλ θάπνηεο αδπλακίεο. Παξαθάησ, δηαπηζηψζεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο απνηχπσζεο κε laser scanner θαη ηα πξντφληα απηήο 

κέζν ηνπ πξνγξάκκαηνο Cyclone, κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηεο παζνινγίαο δηαηεξεηέαο 

θαηαζθεπήο.  

Ζ κέζνδνο απνηχπσζεο κε ηνλ επίγεην ζαξσηή απνηέιεζε έλαλ απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν ζπιινγήο, αλάιπζεο, ζπζρέηηζεο θαη ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θηηξίνπ, δίλνληαο 

ηελ δπλαηφηεηα λα εμαρζνχλ απνηειέζκαηα κε κεγάιε αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία σο πξνο ηελ 

γεσκεηξία ηεο θαηαζθεπήο, έηζη θαηέζηεζε αζθαιέζηεξα ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παζνινγίαο 

ηνπ θηηξίνπ ζπγθξηηηθά κε ηνλ απιφ νπηηθφ έιεγρν. Δπίζεο, κπνξεί νη εξγαηνψξεο ηηο 

ππαίζξνπ λα είλαη ιίγεο, φκσο νη ψξεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ζην γξαθείν είλαη 

πνιιέο (ζρεδφλ 20 θνξέο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ψξεο πεδίνπ) θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ηδηαίηεξα πςειφ θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ, απνηεινχλ απνηξεπηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ 

αγνξά ηνπ επίγεηνπ ζαξσηή απφ έλαλ κέζν κεραληθφ.  

Ο επίγεηνο ζαξσηήο είλαη έλα φξγαλν εχθνιν ζηελ ρξήζε ηνπ κε απηνκαηνπνηεκέλεο 

δηαδηθαζίεο, έρεη ηελ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο απφ έλα άηνκν (αλάινγα ηεο κεζφδνπ πνπ 

αθνινπζείηαη) θαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο παξακνλήο ηνπ ζην πεδίν είλαη κηθξφο, 

ζπγθξηηηθά κε ηνλ φγθν θαη ηελ αθξίβεηα πιεξνθνξίαο πνπ ζπιιέγεη. Ο επίγεηνο ζαξσηήο 

ζπλνδεχεηαη απφ ην ινγηζκηθφ Cyclone, ην νπνίν παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο 

κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ, φκσο ν ρεηξηζκφο ηνπ απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη 

εκπεηξία. Αθφκε, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα, κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ λεθψλ ζην Cyclone, λα 

γίλεη εμαγσγή θαηφςεσλ, φςεσλ θαη ηνκψλ ζε πεξηβάιινλ AutoCAD. Όκσο ην 
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ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ δελ παξέρεη ηελ επηζπκεηή απεηθφληζε ησλ επηθαλεηψλ, νη νπνίεο 

λα αληαπνθξίλνληαλ ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο παζνινγίαο 

ηνπ θηηξίνπ. Έηζη, γηα ηελ βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ σο πξνο ηελ εθηίκεζε ηεο 

παζνινγίαο, απαξαίηεηε είλαη ε ρξήζε άιισλ πξνγξακκάησλ ( π.ρ. Autodesk Autocad 

Cloudworx, 3DReshaper ) ή ν ζπλδπαζκφο ηεο κεζφδνπ κε επηπιένλ εμνπιηζκφ, φπσο είλαη 

ε ρξήζε θσηνγξαθηθήο κεραλήο κεγάιεο αλάιπζεο, είηε ελζσκαησκέλεο ζηνλ ζαξσηή, είηε 

εμσηεξηθήο κεραλήο θαη επίζεζεο ησλ θσηνγξαθηψλ ζην ηξηαδηάζηαην κνληέιν πνπ 

ζπιιέγεηαη απφ ηνλ ζαξσηή.  

ίγνπξα έλα φξγαλν κε ην πςειφ θφζηνο ηνπ ζαξσηή κπνξεί λα παξέρεη έλα πιήζνο 

ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φκσο ζα αλακέλακε λα είρε κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο ζηελ 

νπηηθή απεηθφληζε ησλ ζεκείσλ θαη λα ππνζηεξίδεηαη απφ πξνγξάκκαηα πεξηζζφηεξν 

επέιηθηα κε πεξεηαίξσ απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θσηνξεαιηζηηθψλ 

κνληέισλ.  Έηζη, ελψ πξάγκαηη απνηειεί επαλάζηαζε ζηνλ ηξφπν ζπιινγήο πιεξνθνξίαο, 

δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη παλάθεηα ή λα θαιιηεξγείηε ε εληχπσζε φηη κπνξεί λα ιχζεη φια ηα 

πξνβιήκαηα ηεο απνηχπσζεο. ίγνπξα φκσο πξφθεηηαη γηα κία λέα ηερλνινγία πνπ δελ 

παχεη λα απνηειεί ην εθαιηήξην γηα ηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγή ηεο ζηελ 

επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ, δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο ζε επξείαο 

θιίκαθαο απνηππψζεηο. Θεσξείηαη απαξαίηεην φηη έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ αλάπηπμε 

απηνκαηνπνηεκέλσλ κεζφδσλ κέζσ λέσλ αιγνξίζκσλ, θαζψο θαη ζηελ δηεξεχλεζε πηζαλψλ 

εθαξκνγψλ πνπ λα αμηνπνηνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ, κφλεο ηεο ή ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιιεο.  

πγθεθξηκέλα ζηελ απνηχπσζε ηνπ δηαηεξεηένπ θηηξίνπ, ιφγσ ηεο κεγάιεο 

αθξίβεηαο ηνπ νξγάλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιχ θαιή απφδνζε ησλ γεσκεηξηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θηηξίνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπ επίγεηνπ ζαξσηή θξίλνληαη 

ηθαλνπνηεηηθά γηα ηελ εθηίκεζε ηεο παζνινγίαο, ψζηε λα απνηειέζνπλ ηελ βάζε γηα ηελ 

ζπλέρηζε ηεο κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ θηηξίνπ. 

7.2 Χο πξνο ηελ παζνινγία ηνπ θηηξίνπ 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο παζνινγίαο ηνπ θηηξίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο 

γεσκεηξηθήο ηεθκεξίσζεο ηνπ κλεκείνπ κε ηνλ επίγεην ζαξσηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ επί 

ηφπνπ νπηηθφ έιεγρν. Ζ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο βαζίζηεθε ζηελ εθηίκεζε 

ηεο δνκηθήο ηξσηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ, ηελ θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ δνκηθψλ πιηθψλ, ηελ 
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δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ γεληθφηεξε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ επηκέξνπο 

ηκεκάησλ ηνπ θηηξίνπ (ζεκειίσζε, ηνηρνπνηία, αλνίγκαηα θαη ζηέγε). Έηζη εθηηκήζεθαλ ηα 

θπξηφηεξα ζπκπηψκαηα ηεο παζνινγίαο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνπ θηηξίνπ, ηα νπνία 

είλαη:  

 νη εθηφο ησλ πξνδηαγξαθψλ απνθιίζεηο απφ ηελ θαηαθφξπθν ηεο ηνηρνπνηίαο, νη 

νπνίεο νθείινληαη πηζαλφηαηα ζε ζεηζκηθέο δνλήζεηο, πνπ δελ είλαη ζπάλην θαηλφκελν ζηελ 

πεξηνρή ηεο Λεκεζνχ. Απηφ απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηνπ θηηξίνπ θαη αθνξά 

ηνλ δνκηθφ ηνπ νξγαληζκφ θαη επνκέλσο ηε ζηαηηθή ηνπ επάξθεηα, έηζη ζπλεπάγνληαη κηα 

ζεηξά πξνβιεκάησλ δνκηθήο θχζεο φπσο απνκάθξπλζε ησλ εγθάξζησλ ηνίρσλ, παξνπζίαζε 

ξεγκαηψζεσλ θαη παξακφξθσζε ησλ αλνηγκάησλ. Σν θηίξην ίζσο λα επλνήζεθε απφ ηελ 

γεηηλίαζε ηνπ ζηελ λφηηα πιεπξά κε πξνζθείκελν θηίζκα θαζψο νη απνθιίζεηο κεηψζεθαλ 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε πιεπξά ηνπ θηηξίνπ θαη ηαπηφρξνλα παξαηεξνχληαη θζνξέο κηθξφηεξνπ 

βαζκνχ. 

 νη αδηαθηινλίθεηεο απνδείμεηο δηαθνξηθψλ θαζηδήζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη έληνλα 

ζην δσκάηην 103. 

 ε ιαλζαζκέλε πξνζζήθε θαη επέθηαζε ηνπ θηηξίνπ κε κεηαγελέζηεξνπο ρψξνπο. 

 ε έιιεηςε δηαθξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ πνπ νθείιεηαη: ζηελ απνπζία 

εληζρπηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ζηελ θαθή ζπληήξεζε ηεο θαηαζθεπήο θπξίσο κε ηελ 

αλαθαηαζθεπή ηεο ζηέγεο, φπνπ πηζαλφηαηα δελ έρεη γίλεη ζσζηή ζχλδεζε κε ηνλ ππφινηπν 

θέξνληα νξγαληζκφ. 

 νη εθηεηακέλεο απνθινηψζεηο, δηνγθψζεηο, απνρξσκαηηζκνί θαη ξεγκαηψζεηο πνπ 

νθείινληαη ζε πιήζνο αξλεηηθψλ παξαγφλησλ, φπσο είλαη ε γήξαλζε ησλ δνκηθψλ πιηθψλ, 

ε έληνλε παξνπζία ηεο πγξαζίαο, ην είδνο ηνπ ππεδάθνπο, ε ειιηπήο ζπληήξεζε, ε άκεζε 

γεηηλίαζε κε ηελ ζάιαζζα θαη ε ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο. 

Βάζε ηνπ πξσηνβάζκηνπ πξνζεηζκηθνχ ειέγρνπ πξνέθπςε πςειή ηξσηφηεηα ηνπ 

θηηξίνπ εθηηκψληαο φηη ε αδπλακία απηή πξνέξρεηαη απφ φινπο ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο. 

Έηζη πξνθχπηεη θξίζηκε ε θαηαπφλεζε ησλ ηνίρσλ γηα ζεηζκφ θάζεηα ζην επίπεδφ ηνπο 

(θάκςε εθηφο επηπέδνπ – πνιχ ρακειή αληνρή ηνηρνπνηίαο ιφγσ ηεο έληνλε δηάβξσζεο ησλ 

πιηθψλ). Αθφκε, είλαη πηζαλή ε απνθφιιεζε ησλ δηαζηαπξνχκελσλ ηνίρσλ ιφγσ απνπζίαο 

δηαδσκάησλ θαη ειθπζηήξσλ θαη ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο ηνπο απφ δηαθνξεηηθά πιηθά (ιίζνο 

– νπηφπιηλζνο) ηελ αλεμάξηεηε απφθξηζή ηνπο σο ειεχζεξσλ πξνβφισλ κε ηδηαίηεξα 

δπζκελή απνηειέζκαηα. 



ΥΡΖΖ ΑΡΧΣΖ LASER ΓΗΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

83 

 

Λακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο, ζπκπεξάλνπκε φηη ηα 

απνηειέζκαηα είλαη ηθαλνπνηεηηθά ψζηε λα θξηζεί αλαγθαία ε άκεζε επέκβαζε θαη 

απνθαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ κέζα ζηα ζεζκηθά πιαίζηα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ δηαθχιαμε 

ηεο Κππξηαθήο αξρηηεθηνληθήο παξάδνζεο. Οη επεκβάζεηο απηέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ βάζε 

απνηειεζκάησλ εηδηθνχ ζηαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί επαθξηβψο ε 

αλεπάξθεηα ηεο δνκηθήο θέξνπζαο θαηαζθεπήο θαη λα γίλεη ε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 

πιηθψλ θαη κεζφδσλ ψζηε λα νινθιεξσζεί ε απνθαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

7.3 Βαζηθέο δηεζλήο αξρέο αλαθαίληζεο θαη απνθαηάζηαζεο κλεκείσλ – 

Υάξηα Βελεηίαο 

Οη βαζηθφηεξεο απφ ηηο δηεζλείο Αξρέο µε ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη :  

- Ζ Υάξηα ησλ Αζελψλ (CIAM 1933)  

- Ζ Υάξηα ηεο Βελεηίαο (ICOMOS 1964)  

- Ζ ∆ηαθήξπμε ηνπ Άµζηεξληαµ (πµβνχιην ηεο Δπξψπεο 1975)  

- Ζ  χµβαζε ηεο Γξαλάδαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Δπξσπατθήο   

  Αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνµηάο (πµβνχιην ηεο Δπξψπεο 1985)  

- Ζ Υάξηα ηεο Οπάζηλγθηνλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Ηζηνξηθψλ πφιεσλ (ICOMOS 

1987)  

- Ζ Υάξηα ηεο Burra (ICOMOS Απζηξαιίαο 1979, 1981, 1988)  

- Σν θείµελν ηεο Νάξα γηα ηελ Απζεληηθφηεηα (ICOMOS Ηαπσλίαο 1994)  

- Ζ ∆ήισζε ηνπ αλ Αληψλην (ICOMOS Αµεξηθήο 1996)  

- Ζ Υάξηα γηα ηελ Αλάιπζε ,  πληήξεζε θαη ∆νµηθή Απνθαηάζηαζε ηεο 

Αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνµηάο 

(ICOMOS 2003). 

ΥΑΡΣΑ ΒΔΝΔΣΗΑ 

Ο Υάξηεο ηεο Βελεηίαο απνηειεί έλα απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζεζκνχο πνπ πεξηέρεη 

ηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ ζεσξία θαη θπξίσο ηελ πξάμε ηεο Απνθαηάζηαζεο θαη ηεο 

πληήξεζεο θάζε είδνπο Μλεκείσλ. 

«Οξηζκνί 

Άξζξν 1. Ζ έλλνηα ελφο ηζηνξηθνχ κλεκείνπ δελ θαιχπηεη κφλν ην κεκνλσκέλν 

αξρηηεθηνληθφ έξγν αιιά θαη ηελ αζηηθή ή ηελ αγξνηηθή ηνπνζεζία πνπ καξηπξεί έλα 

ηδηαίηεξν πνιηηηζκφ κηα ελδεηθηηθή εμέιημε ή έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο. Απηφ ηζρχεη φρη κφλν γηα 

ηηο κεγάιεο δεκηνπξγίεο αιιά θαη γηα ηα ηαπεηλά έξγα πνπ κε ηνλ θαηξφ απέθηεζαλ 

πνιηηηζηηθή ζεκαζία. 

Άξζξν 2. Ζ ζπληήξεζε θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ κλεκείσλ,απνηειεί έλαλ επηζηεκνληθφ 

θιάδν ν νπνίνο πξέπεη λα απνηείλεηαη ζηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ επηζηεκψλ θαη φισλ ησλ 
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ηερλψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε κειέηε θαη ηε δηάζσζε ηεο κλεκεηαθήο 

θιεξνλνκηάο. 

ηφρνο 

Άξζξν 3.Ζ ζπληήξεζε θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ κλεκείσλ απνζθνπνχλ λα ηα δηαζψζνπλ 

ηφζν ζαλ έξγα ηέρλεο φζν θαη ζαλ ηζηνξηθέο καξηπξίεο. 

πληήξεζε 

Άξζξν 4. Ζ ζπληήξεζε ησλ κλεκείσλ έρεη ζαλ πξσηαξρηθή απαίηεζε ηε ζπλερή θαη κφληκε 

θξνληίδα γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπο. 

Άξζξν 5. Ζ ζπληήξεζε ησλ κλεκείσλ επλνείηαη πάληνηε απφ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θάπνην ζθνπφ σθέιηκν ζηελ θνηλσλία. Μηα ηέηνηα ρξεζηκνπνίεζε 

είλαη βέβαηα επηζπκεηή, αιιά δελ πξέπεη λα αιιάδνπλ ηελ δηάξζξσζε ή ηελ δηαθφζκεζε ησλ 

θηηξίσλ. Οη δηαξξπζκίζεηο πνπ επηβάιιεη ε αιιαγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο (απφ λέεο ρξήζεηο) 

πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη θαη ελδερνκέλσο λα επηηξέπνληαη κέζα ζ' απηά ηα φξηα. 

Άξζξν 6. Ζ ζπληήξεζε ελφο κλεκείνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ άκεζνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ, ζηελ θιίκαθα ηνπ. Αλ ην παξαδνζηαθφ πιαίζην δελ έρεη εμαθαληζζεί, 

έρνπκε θαζήθνλ λα ην δηαηεξήζνπκε αιιά θαη ηαπηφρξνλα λα απνθιείζνπκε θάζε άιιε 

πξνζζήθε, θάζε θαηεδάθηζε θαη θάζε αιιαγή πνπ ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη ηηο ζρέζεηο ησλ 

φγθσλ θαη ησλ ρξσκάησλ. 

Άξζξν 7.Σν κλεκείν είλαη αλαπφζπαζην απφ ηελ ηζηνξηθή ζηηγκή πνπ αληηπξνζσπεχεη θαη 

απφ ηνλ ρψξν πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν. Δπνκέλσο ε κεηαθίλεζε ηνπ φινπ ή ηκήκαηνο ελφο 

κλεκείνπ κπνξεί λα γίλεη παξαδεθηή κφλν αλ επηβάιιεηαη απφ ηελ αλάγθε δηαζψζεσο ηνπ, ή 

δηθαηνινγείηαη απφ ιφγνπο κεγάιεο εζληθήο ή δηεζλνχο ζεκαζίαο. 

Άξζξν 8. Σα γιππηηθά, δσγξαθηθά ή δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία πνπ είλαη αλαπφζπαζηα δεκέλα 

κε ην κλεκείν, δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ παξά κφλν αλ ην κέηξν απηφ είλαη ε κνλαδηθή 

δηέμνδνο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε δηάζσζε ηνπο. 

Απνθαηάζηαζε θαη Αλαζηχισζε 

Άξζξν 9. Ζ δηαδηθαζία ηεο απνθαηαζηάζεσο είλαη κηα επέκβαζε πςειήο εμεηδίθεπζεο πνπ 

επηβάιιεηαη λα γίλεηαη θαζ' εμαίξεζε. Έρεη ζαλ ζηφρν λα δηαηεξήζεη θαη λα απνθαιχςεη ηηο 

ηζηνξηθέο θαη αηζζεηηθέο αμίεο ηνπ κλεκείνπ θαη βαζίδεηαη ζηνλ ζεβαζκφ πξνο ηελ αξρηθή 

ηνπ ππφζηαζε θαη ηα απζεληηθά ηνπ ζηνηρεία. ηακαηάεη ζην ζεκείν πνπ αξρίδνπλ λα 

ππάξρνπλ ππνζέζεηο. Πέξα απφ απηφ ην ζεκείν, νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ ελδερνκέλσο ζα 

ζεσξεζεί απαξαίηεηε γηα ηερληθνχο ή αηζζεηηθνχο ιφγνπο, ζα πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη απφ 

ηελ αξρηθή αξρηηεθηνληθή ζχλζεζε θαη λα θέξλεη ηελ ζθξαγίδα ηεο επνρήο καο. ε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ε αξραηνινγηθή κειέηε ζα πξνεγείηαη ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ζα ηελ αθνινπζεί. 
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Άξζξν 10. Όηαλ νη παξαδνζηαθέο ηερληθέο απνδεηθλχνληαη αλεπαξθείο, ε ζηεξέσζε ελφο 

κλεκείνπ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε ηελ πξνζθπγή ζε φιεο ζε φιεο ηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο 

ζπληεξήζεσο θαη θαηαζθεπέο, πνπ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζα έρεη απνδεηρζεί απφ ηα 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη ηηο νπνίεο ζα εγγπάηαη ε πείξα ηεο εθαξκνγήο ηνπο. 

Άξζξν 11. Οη αμηφινγεο πξνζζήθεο φισλ ησλ επνρψλ ζηε ζεκεξηλή ππφζηαζε ελφο 

κλεκείνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζεβαζηέο, γηαηί ζθνπφο ηεο απνθαηαζηάζεσο ηνπ δελ είλαη ε 

ελφηεηα ηνπ αξρηθνχ ηνπ ξπζκνχ. Όηαλ έλα θηίξην θέξλεη ππεξθείκελεο θάζεηο δηαθφξσλ 

επνρψλ, ε επαλαθνξά ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε δελ δηθαηνινγείηαη παξά κφλν θαη' 

εμαίξεζε. Αλ, δειαδή, ηα ζηνηρεία πνπ ζα αθαηξεζνχλ έρνπλ πνιχ κηθξή ζεκαζία θαη ε 

ζχλζεζε πνπ ζα απνθαιπθζεί είλαη κεγάιεο ηζηνξηθήο, αξραηνινγηθήο ή αηζζεηηθήο αμίαο θη 

αθφκε αλ ε θαηάζηαζε ηεο δηαηεξήζεσο ηνπ κλεκείνπ θξηζεί αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή. Ζ θξίζε 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ κεηαγελέζηεξσλ ζηνηρείσλ θαη ε απφθαζε γηα ηελ απάιεηςε 

ηνπο, δελ ζα πξέπεη λα εμαξηψληαη κφλν απφ ην άηνκν πνπ αλέιαβε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 

Αξζξν 12. Σα ζηνηρεία πνπ πξννξίδνληαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηκήκαηα ηνπ κλεκείνπ πνπ 

έρνπλ θαηαζηξαθεί, πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη αξκνληθά ζην ζχλνιν, αιιά θαη λα 

δηαθξίλνληαη απφ ηα απζεληηθά κέξε, έηζη ψζηε λα κελ πιαζηνγξαθνχληαη ηα θαιιηηερληθά 

θαη ηζηνξηθά ηεθκήξηα ηνπ θηηξίνπ. 

Άξζξν 13. Οη πξνζζήθεο δελ κπνξεί λα γίλνπλ αλεθηέο παξά κφλν αλ ζέβνληαη φια ηα 

ελδηαθέξνληα κέξε ηνπ θηηξίνπ, ην παξαδνζηαθφ ηνπ πιαίζην, ηελ ηζνξξνπία ηεο ζπλζέζεσο 

ηνπ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. 

Μλεκεηαθά χλνια 

Άξζξν 14. Σα κλεκεηαθά ζχλνια πξέπεη λα γίλνπλ αληηθείκελν εηδηθψλ θξνληίδσλ γηα λα 

ζσζεί ε αθεξαηφηεηα ηνπο θαη λα εμαζθαιηζζεί ε εμπγίαλζε ηνπο, ε δηαξξχζκηζε θαη ε 

αμηνπνίεζε ηνπο. Οη εξγαζίεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπο, πξέπεη λα 

εκπλένληαη απφ ηηο αξρέο πνπ δηαηππψλνληαη ζηα πξνεγνχκελα άξζξα. 

Αλαζθαθέο 

Άξζξν 15. Οη αλαζθαθέο πξέπεη λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο επηζηεκνληθνχο θαλφλεο θαη 

θαζψο νξίδνπλ νη "ζπζηάζεηο γηα ηνπο δηεζλείο φξνπο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηηο 

αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο" ηηο νπνίεο πηνζέηεζε ε UNESCO ην 1956. Δπηβάιιεηαη λα γίλεηαη 

δηεπζέηεζε ησλ εξεηπίσλ θαη λα ιακβάλνληαη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ 

κφληκε πξνζηαζία ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ επξεκάησλ. Δμάιινπ, ζα είλαη 

εππξφζδεθηε θάζε πξσηνβνπιία πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ κλεκείνπ ρσξίο λα 

παξακνξθψλεη ηελ ζεκαζία ηνπ. Χζηφζν, θάζε εξγαζία αλαθαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα 

απνθιείεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ. Μφλν ε αλαζηήισζε κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί, δειαδή ε 

αλαζχλζεζε κειψλ πνπ ζψζεθαλ αιιά έρνπλ κεηαθηλεζεί. Οη ζπκπιεξψζεηο φκσο ζα είλαη 
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πάληα αλαγλσξίζηκεο θαη ζα αληηπξνζσπεχνπλ ην ειάρηζην πνπ απαηηείηαη γηα λα 

εμαζθαιηζηνχλ νη ζπλζήθεο ζπληεξήζεσο ηνπ κλεκείνπ θαη λα απνθαηαζηαζεί ε 

κνξθνινγηθή ηνπ ζπλέρεηα. 

Σεθκεξίσζε θαη δεκνζηεχζεηο 

Άξζξν 16.Οη εξγαζίεο ζπληεξήζεσο, απνθαηαζηάζεσο θαη αλαζθαθήο ζα πξέπεη λα 

βαζίδνληαη ζε εμαθξηβσκέλε ηεθκεξίσζε, δειαδή ζε αλαιπηηθέο θαη θξηηηθέο εθζέζεηο, 

εηθνλνγξαθεκέλεο κε ζρέδηα θαη θσηνγξαθίεο. Όιεο νη θάζεηο ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ 

απάιεηςε λεψηεξσλ ζηνηρείσλ, ηελ ζηεξέσζε, ηελ αλαζχλζεζε θαη ηελ έληαμε λέσλ 

(ζηνηρείσλ), θαζψο θαη φια ηα ηερληθά θαη κνξθνινγηθά ζηνηρεία πνπ ζα εμαθξηβψλνληαη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξεηαθά. Απηή ε 

ηεθκεξίσζε ζα θαηαηίζεηαη ζηα αξρεία ελφο δεκνζίνπ ηδξχκαηνο θαη ζα είλαη πξνζηηή ζηνπο 

εξεπλεηέο. Πξνηείλεηαη ε δεκνζίεπζε ηνπο.» (Δ.Ννκηθφο, 2004)  
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7.4 Γειηίν πξνζεηζκηθνύ ειέγρνπ θηηξίσλ 

ΠΙΝΑΚΑ 1. Καηεγνξία πνπδαηόηεηαο 

 

Πεγή:  (Μ.Καββαδάο, 2009) 

ΠΙΝΑΚΑ 2. Καηεγνξίεο εδάθνπο θαηά ΔΑΚ 
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Πεγή:  (Μ.Καββαδάο, 2009) 

ΠΙΝΑΚΑ 3. Αξρηθή θαη βαζηθή βαζκνινγία ζεηζκηθνύ θηλδύλνπ δνκηθώλ ηύπσλ. 

 

Πεγή: (Α.Ι.Κάππνο, 2004) 
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ΠΙΝΑΚΑ 4. Γνκηθέο Βαζκνινγίεο θαη Σξνπνπνηεηηθνί ζπληειεζηέο. 

 

Πεγή:  (ρεηάθεο Α, 2008) 
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ΠΙΝΑΚΑ 5. Με- θαλνληθόηεηα θηηξίσλ 

 

Πεγή:  (ρεηάθεο Α, 2008) 
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7.5 Υαξαθηεξηζηηθά Laser Scanner C10 

 



ΥΡΖΖ ΑΡΧΣΖ LASER ΓΗΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

14 

 

 

 

 

 



ΥΡΖΖ ΑΡΧΣΖ LASER ΓΗΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

15 

 

7.6 Καηάινγνο εηθόλσλ ππό κειέηε θηηξίνπ 

 

Δηθόλα  1. Πξόζνςε θηηξίνπ. 

 

Δηθόλα  3. Βνξεηναλαηνιηθή ηνηρνπνηία θηίζκαηνο. 

 

Δηθόλα  2. Γξόκνο ζηελ βόξεηα πιεπξά ηνπ 

θηηξίνπ. 
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Δηθόλα  4. Άπνςε αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ θηηξίνπ (εζσηεξηθή απιή) 

 

 

Δηθόλα  5. Πξνζζήθεο ηνπ θηίζκαηνο ζηελ εζσηεξηθή απιή.  
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Δηθόλα  6. Πεξίθξαμε εζσηεξηθήο απιήο. 

 

 

Δηθόλα  7. Άπνςε δσκαηίνπ 101 (πόξηην). 

 

Δηθόλα 8. Άπνςε δσκαηίνπ 101 θαη ζύξα 

δσκαηίνπ 103. 
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Δηθόλα  9. Γσκάηην 101 (πόξηην) κε ακθίπιεπξα 

θαηλώκαηα.  

 

Δηθόλα  10. Άπνςε ζύξαο θαη δσκαηίνπ 103.  

 

Δηθόλα  11. Γσκάηην 103 κε αλνίγκαηα Κη6 θαη 

Κη5. 

 

Δηθόλα  12. Φάηλσκα δσκαηίνπ 101. 
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Δηθόλα  13. Άπνςε δσκαηίνπ πξνζθείκελν ηνπ 

102 θαη νη δύν ζύξεο επηθνηλσλίαο. 

 

Δηθόλα  14. Αλνίγκαηα Κη3 θαη Κη4, δσκαηίνπ 

102. 

 

Δηθόλα  15. Άλνηγκα Κη8.  

 

Δηθόλα  16. Σεγίδεο ζηέγεο δσκαηίνπ 102. 
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Δηθόλα  17. Άπνςε δώκαηνο γεηηνληθνύ 

θηίζκαηνο από όπνπ έγηλε ζάξσζε ηεο ζηέγεο 

ηνπ ππό κειέηε θηηξίνπ. 

 

Δηθόλα  18. Γξόκνο επί ηεο πξόζνςεο ηνπ 

θηηξίνπ. 

 

 

Δηθόλα  19. Άλνηγκα Κη2, δσκαηίνπ 102. 
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7.7 Δηθόλεο θαηά ην ζηάδην επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ζην Cyclone

 

Δηθόλα  20. Σνκή A-A (δσκάηην 102) 

 

 

Δηθόλα  21. Φέηα ζεκείσλ ηνκήο Α-Α πάρνπο 0.06cm 
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Δηθόλα  22. Υάξαμε polyline γηα εμαγσγή ζην ΑutoCAD. 

 

 

Δηθόλα  23. Σνκή A-A ζην AutoCAD. 
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Δηθόλα  24. Φέηα ζεκείσλ ηνκήο B-B (δσκάηην 101) πάρνπο 0.06cm. 

 

 

Δηθόλα  25. Υάξαμε polyline γηα εμαγσγή ζην ΑutoCAD. 
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Δηθόλα  26. Σνκή Β-Β ζην AutoCAD. 

 

 

Δηθόλα  27. Σνκή Γ-Γ (δσκάηην 103) 
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Δηθόλα  28. Υάξαμε polyline γηα εμαγσγή ζην ΑutoCAD. 

 

 

Δηθόλα  29. Δμαγσγή Σνκήο Γ-Γ ζην AutoCAD. 
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Δηθόλα  30. Σνκή Γ-Γ. 

 

 

Δηθόλα  31. Φέηα ζεκείσλ ηνκήο Γ-Γ πάρνπο 0.06cm. 
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Δηθόλα  32. Δμαγσγή Σνκήο Γ-Γ ζην AutoCAD. 

 

 

Δηθόλα  33. Σνκή Δ-Δ. 



ΥΡΖΖ ΑΡΧΣΖ LASER ΓΗΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

28 

 

 

Δηθόλα  34.  Υάξαμε polyline Σνκήο Δ-Δ γηα εμαγσγή ζην ΑutoCAD.\ 

 

Δηθόλα  35. Κάηνςε 2 (ζηάζκε: 1,38cm) 
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Δηθόλα  36. Φέηα ζεκείσλ θάηνςεο πάρνπο 0.06cm. 
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